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Inledning
Tillbaka till framtiden
•

Åtgärder, återöppnande och återhämtning

•

Risker finns, men även verktyg att hantera dem

•

Låga räntor ännu längre ger fördel aktier trots hög värdering

•

Ökad användning av grön vätgas ger hållbar energiförsörjning

Alla som orienterar, eller som befunnit sig på sjön före
GPS:ernas tid, kan nog känna igen den obehagliga känslan
av att inte veta var man är, eller vart man ska. Där befann
sig världen i allmänhet och ekonomer i synnerhet under
våren, när osäkerheten kring pandemins utveckling och
effekterna av nedstängningarna var som störst.
De senaste månaderna har vi sett återöppnande av
ekonomier som gjort att vi återigen har en position på en
karta att navigera efter. Vi befinner oss dock fortfarande
till stora delar i okända farvatten, givet de unika händelser
vi sett i år.
Världsekonomin befinner sig i en återhämtning, där botten
passerades under andra kvartalet. Återhämtningen
drivs naturligtvis av återöppnandet av ekonomier i de
utvecklade länderna, men också av exempellöst kraftiga
stödåtgärder från regeringar och centralbanker. Dagens
frågeställningar kring framtida tillväxt handlar mycket om
huruvida nya utbrott av virusspridning tvingar fram nya
stora nedstängningar, om regeringar så som utlovat kan
leverera stimulanspaket för att få igång tillväxten och om
hushållens konsumtionsvilja och företagens produktion
och investeringar kommer igång.
Vi ser naturligtvis risker inom alla dessa områden, men
räknar ändå med att nya utbrott möts med ”smarta”
nedstängningar, att behövliga stimulanser kommer och
att konsumenter vill konsumera och företag producera.
Återhämtningen fortsätter alltså även om sviterna från
nedstängningarna gör att det dröjer innan vi är tillbaka till
tidigare tillväxtrend. Vi bedömer också att de för börsen
så viktiga räntorna blir ännu lägre ännu längre än vad
vi tidigare räknat med, i en värld där inflationen trotsar
ekonomisk teori och förblir relativt låg samtidigt som
centralbanker fortsätter finansiera upplåningsbehov.
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I grunden en god förutsättningsbild för aktier alltså, även
om det senaste halvårets mycket kraftiga uppgångar
gör att den ljusa bilden till stor del är intecknad. Med
börsvärderingar som historiskt bara överträffats under
IT-bubblan, blir frågan; kan det fortsätta? Det finns goda
argument för att acceptera en högre värdering, inte
minst ränteläget. Vi menar att börsuppgången är bättre
underbyggd än vad många tror, detta beskrivs mer i texten
om nordiska aktier.
Denna gång fokuserar vi också lite extra på den rejäla
kronförstärkning vi tycks vara mitt i, vilket du kan läsa om i
makroavsnittet.
Vetskapen om att centralbankerna inte kommer att höja
räntor dämpar tendenserna till högra räntor. Med risk för
negativ avkastning för statsobligationer måste investerare
söka sig till företagsobligationer för att skapa avkastning
inom ränteområdet.
Vi presenterar också två teman, av mer strukturell
karaktär. Det ena adresserar det viktiga arbetet för en
hållbarare värld. Vi beskriver hur ökat användande av grön
vätgas bär löften om lösningar på många av de tekniska
problem som återstår för en hållbar energiförsörjning. Vårt
andra tema utgår från att världens befolkning i genomsnitt
åldras, att andelen äldre fortsätter öka. Det får effekter på
konsumtionsbeteende, vårdbehov, sparande och mycket
annat. Båda dessa teman rymmer investeringsmöjligheter
för den långsiktige.
Med hopp om intressant läsning,
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
Investment Strategy
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Sammanfattning per tillgångsslag
Föregående kvartal markerar sannolikt botten på den ekonomiska kris vi upplevt på grund av covid-19 och de nedstängningar av nationer som följde i pandemins spår. Risken för
ytterligare acceleration av smittspridningen ligger kvar och det
kan mycket väl komma en andra våg. Nedstängningar likt den
första lär vi dock inte se. Finans- och penningpolitiska stimulanser har bidragit stort till risktillgångars positiva utveckling och
förhoppningsvis får dessa policyåtgärder en rejält positiv effekt
också på realekonomin. Vi räknar med ett kraftigt BNP-tapp i år,
följt av en relativt stark återhämtning 2021.
Nedstängningarna fick allvarliga konsekvenser för merparten
av företagen, vilket resulterade i stora vinstnedgångar under det andra kvartalet, men ändå inte så stora som befarat.
Massiva stödåtgärder från regeringar hjälpte till att mildra
effekterna, samtidigt som bolagen var snabba med att minska
sina kostnader. Det lär dröja ytterligare ett halvår innan vi får
se vinsttillväxt i företagen på aggregerad nivå, men därefter
bör det ta fart igen då det finns ett uppdämt konsumtions- och
produktionsbehov.

På global basis får vi räkna med att vinsterna faller drygt 20
procent i år och att merparten av vinstfallet kan återhämtas
under nästa år. Då börserna är på sina högstanivåer innebär
det att vinsterna på aggregerad nivå värderas historiskt högt
och därför bör man ha ett längre tidsperspektiv för att motivera nuvarande börskurser. Ser vi till ränteläget som är extremt
lågt, både avseende riskfria räntor, men också högre graderade
företagsobligationer framstår dock inte aktier som lika högt
värderade – i relativa termer.
Trots att börserna befinner sig på sina högstanivåer och
företagsobligationer närmat sig de nivåer som var innan krisen
väljer vi att ha en fortsatt övervikt i både aktier och krediter.
Gradvis förbättrad makroekonomi, låga räntor, fortsatt centralbanksstöd samt expansiv finanspolitisk talar fortsatt för en
övervikt i risktillgångar. Höga värderingar samt risker i närtid
såsom en andra virusvåg, ett amerikanskt presidentval samt
slitningar i relationen mellan USA och Kina är faktorer som
bidrar till att vi endast förespråkar en mindre övervikt.

Globala aktier

Alternativa investeringar

•

•

•
•
•

Bolagsresultaten överträffade med råge de lågt ställda
förväntningarna i det andra kvartalet
Vi räknar med fallande vinsttillväxt i ytterligare två
kvartal innan efterfrågesituationen normaliseras och
vinsttillväxt kan uppnås
Vi har fortsatt en positiv syn på digitaliseringsbolagen
tack vare överlägsna marknadspositioner och strukturell
tillväxt. Höga värderingar oroar
Institutionella investerare har blivit mer optimistiska
avseende konjunktur- och vinstutveckling

•
•
•

Ökad riskaptit i marknaden bidrog till hedgefondernas
positiva utveckling
Equity Long/Short gynnades av en mer fundamental miljö
och positiv rapportperiod
Förhållandevis stabila obligationsräntor gav stöd åt
makrofonder
Event Driven såg påtaglig återhämtning inom främst
Merger&Acquisitions och krediter

Nordiska aktier
•
•
•
•
•

Rekordstora kvantitativa lättnader har gett finansmarknaden energi, eleverade P/E-tal på börsen kan bestå länge
Kvartalsrapporterna överraskade mycket positivt, bolagens resistens mot krisen är bättre än befarat
Dyra aktier har blivit dyrare, låga värderingar har varit en
fälla för investerare 2020
Värderingsnivån påverkar förutsättningarna för framtida
avkastning, omfattande sektorrotation kan ske under det
närmaste året
Gröna bolag blir 2020-talets vinnare, men efter uppgången krävs selektivitet i val av aktier och USA:s presidentval
får stor betydelse i närtid

Räntebärande placeringar
•
•
•

Centralbankslöften gör att det låga ränteläget kan bestå
även om viss uppgång tillåts (om den sammanfaller med
uthållig ekonomisk återhämtning)
Negativ förväntad avkastning för statsobligationer driver
investerare mot mer riskfyllda ränteinvesteringar
Företagsobligationer har återhämtat sig kraftigt. Lägre
potential framöver, men vi är fortsatt positiva till att äga
företagsobligationer och ser att de kommer gynnas av
kraftiga stödåtgärder från centralbanker och regeringar
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Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)
Aktier
Aktier (utvecklade marknader)

Avkastning
7,7 %

Risk*
18,3 %

7,8 %
7,9 %

18,1 %
18,3 %

Avkastning

Risk*

Statsobligationer

-0,3 %

1,4 %

Företagsobligationer IG
Investment Grade (Eur/ USA 50/50)
Företagsobligationer HY
High Yield (Eur/ USA 50/50)
Tillväxtmarknadsobligationer
(Emerging Market Debt)
i lokal valuta
Alternativa investeringar

1,9 %

7,0 %

3,8 %

11,1 %

5,7 %

10,4 %

Avkastning

Risk*

3,5 %

7,0 %

Tillväxtmarknader (lokal valuta)
Svenska aktier
Räntebärande placeringar

Hedgefonder

* 24 månaders historisk volatilitet
Källa: SEB, prognoser i september 2020

4

Risknyttjande & allokering
Vi är överviktade i aktier och företagsobligationer
Efter marskollapsen har risktillgångar klättrat stadigt uppåt.
En balanserad portfölj av aktier, obligationer och alternativa
investeringar visar nu lätt positiv avkastning sedan årsskiftet,
trots att en tydlig försvagning av den amerikanska dollarn har
urholkat avkastningen för globala aktier mätt i svenska kronor.
Börsfallet som följd av covid-19 nådde sin botten 23:e mars.
Policyresponsen från centralbanker via räntesänkningar och
kvantitativa lättnader samt enorma stimulanspaket från regeringar världen över har resulterat i att risktillgångar återhämtat
sig snabbt. Börserna i USA och i Sverige är åter på plus sedan
årsskiftet, trots en kraftigt försämrad ekonomi och kraftigt
nedjusterade vinster. Räntor har fallit kraftigt och kreditskillnaderna har minskat, vilket har gjort det billigare för företagen
att finansiera sig. Den amerikanska och europeiska centralbankens köp av företagsobligationer har hjälpt till att trycka
ned räntekostnaderna till nästan samma låga nivåer som innan
virusutbrottet
Globala vinster har i linje med den allmänna ekonomiska utvecklingen justerats ned och väntas bli drygt 20 procent lägre
än föregående år. Bolag med moderna affärsmodeller som
åtnjuter digitaliseringens fördelar samt bolag knutna till hemmet har klarat sig bra, medan traditionell industri och finans
har haft det tufft. Stora nedskrivningar i form av förväntade
(ej realiserade) kreditförluster i banksektorn har dragit ner de
aggregerade estimaten.

Risktillgångar över nollstrecket

Överlag har rapportperioden för det andra kvartalet varit betydlig starkare än vad som prognostiserats. Vinstnedjusteringstrenden har klingat av och förbytts i upprevideringar. Hävande
av restriktioner av olika slag samt statliga stimulanser bidrar
positivt liksom företagens överraskande goda förmåga att parera efterfrågefallet. Den kortsiktiga trenden avseende vinster
och makroekonomi är positiv, men den gradvisa förbättringen
bör klinga av i takt med att världen normaliseras. Under nästa
år kommer vinsttillväxten att accelerera tack vare ekonomisk
återhämtning och låga jämförelsetal, vilket marknaden redan
har ställt in sig på. 2020 blir ett förlorat år för företagen, men
skadan, som det ser ut just nu, verkar bli mindre än vad vi
tidigare befarat.
Centralbanker har pressat ner de riskfria räntorna. Det gör
att placerare tvingas ta risk för att få avkastning. Det har gjort
att värderingar av företagsobligationer och aktier har skjutit i
höjden. Rekordlåga räntor och gradvis förbättrad ekonomi är
positivt för risktillgångar. Marknaden har dock till stor del redan
diskonterat ett förbättringsscenario, vilket gör att potentialen
från nuvarande nivåer är mer begränsad än tidigare.
Allokeringen till aktier drogs upp i mars efter det stora fallet på
börserna. I början av april drog vi också upp risken via företagsobligationer i High Yield-segmentet då finansieringskostnaderna (kreditskillnaderna) sköt i höjden, vilket har gynnat
portföljerna. Risken har därmed ökats under perioden. Trots
stark utveckling behåller vi övervikten i aktier och krediter
då vi räknar med fortsatt låga räntor samt en relativt stark
återhämtning för konjunkturen framöver. Centralbanker borgar
för fortsatt låga räntor och hög riskvilja och finanspolitik stöttar
ytterligare en tid. Värderingsparametern är utmanande, men
en positiv aktietrend och tilltagande riskvilja samt gradvis förbättrad makroekonomi väger över åt det positiva hållet.
Inom svenska aktier har vi fortsatt att addera bolag med stabil
intjäning och starka balansräkningar. Inom globala aktier har
vi fortsatt en övervikt i tillväxtbolag av strukturell karaktär. Vi
har minskat våra innehav i Japan till förmån för övriga Asien,
som nu utgör en betydande övervikt. Vi har också en övervikt i
lågt värderade småbolag som inte hängt med övriga portföljen,
men som bör prestera bra framöver.
Inom det räntebärande segmentet har vi alltjämt en övervikt i
företagsobligationer, särskilt inom High Yield-segmentet, samt
en kort duration och därmed låg ränterisk. För att optimera
den riskjusterade avkastningen i totalportföljen har vi en bred
alternativportfölj.

Källa: Bloomberg
Grafen visar utvecklingen sedan ett år tillbaka för Investment Grade-obligationer (Barclays Global Investment Grade Total return), Världsindex för
globala aktier ( MSCI ACWI Net) och utvecklingen för högriskobligationer
(Barclays Global High Yield Total return).
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Makro och andra drivkrafter
Återhämtning i komplex miljö

När förra Investment Outlook skrevs på senvåren var osäkerheten närmast total kring effekterna av pandemin och efterföljande nedstängningar, hur fort återöppnandet skulle gå och vilka de bestående effekterna skulle bli. Vi vet en hel del mer om
återhämtningen idag, men osäkerheten är fortfarande stor. Till
den stora osäkerheten bidrar inte bara att ekonomin har varit
igenom en typ av chock vi aldrig tidigare upplevt, utan också att
vi sett krisstimulanser som helt saknar motstycke och att det är
oklart om den politiska viljan att leverera mer stöd för att hjälpa
till och återstarta tillväxten blir till konkreta handlingar.

gationer. Detta stöttar finansmarknaderna och tillväxten på
flera sätt. Det har i sin tur skapat oro för att en så stor ökning
av penningmängden ska skapa inflation, som ekonomer lär
sig i skolbänken. Vi har redan en viss inflation i systemet (runt
1,5 procent i de större ekonomierna), men fortsatt globalisering och dämpade inflationsförväntningar gör att vi inte
räknar med att den stiger särskilt mycket. Det gör i sin tur att
centralbankerna lär hålla sin styrränta låg länge. Så länge de
fortsätter att köpa statsobligationer finns också finansieringskällan för framtida stödpaket.

Till listan över osäkerheter kan naturligtvis också läggas nya
utbrott av Covid-19. Risken ska inte underskattas, men vår
bedömning är att ökad smittspridning framöver kommer
att mötas med det som kallas smarta nedstängningar, vilket
begränsar de ekonomiska effekterna. Vi närmar oss också
lanserande av såväl mediciner som vaccin, så även om den
mänskliga tragiken beklagligt fortsätter blir de ekonomiska
konsekvenserna sannolikt inte avgörande.

Man kan argumentera för att denna finansiering av statsskuld
via centralbanker/penningmängd kan fortgå länge, utan
problem. Skulle ekonomin växa såpass starkt att inflationen
skjuter fart har centralbankerna möjlighet att snabbt dra
tillbaka finansiering och reducera penningmängden. Vilka de
långsiktiga effekterna av skulduppbyggnaden blir återstår
att se och kanske hantera, men det stör inte bilden för de
kommande åren.

Arbetsmarknaden håller emot bättre än väntat

Även om bilden av återhämtning är tydlig betyder det inte att
allt återgår till det normala. Arbetslösheten lär ligga kvar på
höga nivåer en god tid framöver och fortsatt stora problem
med pandemin i utvecklingsländer bidrar till att vi har reviderat
ner våra tillväxtprognoser för dessa.

Trots att pandemin de senaste månaderna har utvecklats värre
än vad vi och många andra befarade har ekonomin bjudit på
positiva överraskningar. Återhämtningen har varit snabbare
än väntat i de utvecklade ekonomierna, framför allt vad gäller
privatkonsumtion och inom industrin. En viktig faktor är att
arbetsmarknaden har hållit emot bättre än väntat, i USA har
arbetslösheten sjunkit tillbaka de senaste månaderna och i
Europa har stödåtgärder begränsat effekterna. Försäljningen i
detaljhandeln är i stort tillbaka på nivåerna före krisen och även
industriproduktionen har studsat upp rejält, även om det är en
bit kvar till tidigare nivåer.

Återhämtning präglar världsekonomin

Att nedgången har blivit mindre än befarat (särskilt på arbetsmarknaden) innebär också att en stor del av de öronmärkta
stödpengarna inte har utnyttjats. Det skapar utrymme för
politiker att lansera fler stödpaket, som inte behöver riktas mot
krishantering, utan som kan fokusera på att få ingång ekonomin. Det pågår diskussioner i den amerikanska kongressen
om ett sådant paket, summor som 1 000 miljarder USD har
diskuterats. Även i Sverige är ambitionen att lansera ett stort
”återstartspaket” inom kort, här siktar man på 100 miljarder
SEK, även det mycket stora siffror i förhållande till ekonomin.
Massiva stödåtgärder ger viss inflationsoro
En viktig faktor bakom den snabba återhämtningen har varit de
massiva stödåtgärderna från centralbanker världen över. I USA
har Federal Reserve (Fed) sänkt räntan ner mot noll, där de
andra stora centralbankerna redan har sina räntor sedan länge,
och de massiva köpen av obligationer har inte bara fortsatt
utan utökats markant, i flera fall till att även gälla företagsobliInvestment Outlook: September 2020

Källa: Macrobond, SEB
Efter vårens tvärstopp återhämtar sig ekonomin i relativt snabb takt, här
illustrerat av våra prognoser för industriländerna, OECD. Osäkerheten är
naturligtvis stor. Vi sätter 60 procents sannolikhet för vårt huvudscenario
och 20 procent vardera för alternativen.
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Makro och andra marknadsdrivkrafter
Industrin har en bit kvar…

... Hushållen återvänder snabbare

Källa: Macrobond, SEB

Källa: Macrobond, SEB
Återöppnandet pågår för fullt i de utvecklade ekonomierna. Indikatorer
som inköpschefsindex talar för att trenden fortsätter…

… hushållens konsumtion bidrar starkt till återhämtningen. Värt att notera
är dock att köp av tjänster inte ingår i statistiken, där är utvecklingen än
så länge trögare.

Å andra sidan ser tillväxtbilden nu betydligt ljusare ut för de
nordiska länderna inklusive Sverige. På global nivå räknar vi
med en tillväxt klart över trend de kommande kvartalen och
åren. Men återhämtningen efter det katastrofala första halvåret räcker inte på långa vägar för att skapa tillväxt för 2020
som helhet. Världsekonomin krymper med hela 4,3 procent i
vår prognos, ett minustal långt värre än vad vi sett i modern
tid. Det kommer att dröja flera år innan ekonomin är tillbaka
till den tidigare tillväxttrenden, men kommande kvartal och år
kommer ändå att gå i återhämtningens tecken.

Värderingar
Den ekonomiska aktiviteten har fallit brant och vinsterna likaså. Ett globalt aktieindex ligger däremot nära sina toppnivåer.
Värderingen av vinsterna i närtid har därför gått upp kraftigt,
vilket begränsar potentialen och ökar fallhöjden på börserna
om saker och ting utvecklas i en oönskad riktning. P/E-talet på
12 månaders framåtblickande prognos är 21 på världsindex,
vilket är en bra bit över det normala. Det är visserligen en
förhöjd siffra, men kan förklaras av att vinsterna under de
kommande två åren kommer att återhämta sig kraftigt, samt

BNP-prognoser, i %
Marknad

2019

2020

2021

2022

Kommentar

USA

2,2

-5,5

4,0

3,5

Återhämtning i skuggan av val och virusutbrott

Japan

0,7

-5,8

2,4

0,7

Nya strukturella problem läggs till gamla

Tyskland

0,6

-6,1

5,0

2,8

Stark ekonomi ger snabbare återhämtning

Kina

6,1

2,0

8,0

5,6

Först in, först ut ur krisen men USA-relation frågetecken

Storbritannien

1,5

-11,6

8,0

1,0

Virus och Brexit tynger skör ekonomi

Euroområdet

1,3

-8,8

6,6

3,4

Krisfond ljuspunkt i svårt ekonomiskt/politiskt landskap

Sverige

1,2

-3,8

4,2

3,1

Bättre än befarat med nya stimulanser i korten

Baltikum

3,6

-2,9

3,7

3,4

Överraskande motståndskraft tack vare effektiva åtgärder

OECD

1,6

-6,6

4,8

2,8

Bättre än befarat när åtgärder får effekt

EM-ekonomier

3,9

-2,5

5,6

4,8

Historiska BNP-fall där svag omvärld och virus tynger

Världen, PPP*

2,9

-4,3

5,3

4,0

Gigantiska stimulanser driver seg återhämtning

Källa: OECD, IMF, SEB *Köpkraftsjusterat (Purchasing Power Parities)
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Makro och andra marknadsdrivkrafter

att räntenivåerna är på extremt låga nivåer. Den höga värderingen på aggregerad nivå är dock främst en följd av att vissa
sektorer såsom teknologi och media värderats upp kraftigt.
Världens största bolag mätt som börsvärde, Apple, värderas
nu till P/E 31 för 2021, vilket är mer än en fördubbling av
vinstmultipeln jämfört med för några år sedan. Då IT-jättarna
står för en allt större del av världsindex får de stor inverkan
på aggregatet. Traditionella bolag i branscher som inte växer
strukturellt har däremot inte värderats upp nämnvärt, vilket
gjort att skillnaden är obekvämt stor. Vi ser värderingen av
den globala aktiemarknaden som en hämmande faktor för
den framtida börsutvecklingen.
Centralbankernas expansiva penningpolitik är en stor förklaring till risktillgångars positiva utveckling. Kreditmarknaden
har gynnats av räntesänkningar och centralbankers kvantitativa lättnader. Kreditskillnaderna har mer än halverats
från topparna i slutet av mars och närmar sig nivåerna innan
krisens utbrott. Kurspotentialen för företagsobligationer har
därmed också minskat.
Riskaptit och positionering
Riskaptiten var nära noll i slutet av mars i år, men har gradvis
ökat sedan dess och befinner sig nu på en relativt hög nivå,
men inte lika hög som i februari i år då riskviljan var på extrema nivåer. Förvaltare har generellt blivit mer positiva både
till börs och den framtida realekonomin, vilket har resulterat
i att institutionella förvaltare är överviktade aktiemarknaden
och har minskat kontantandelen i portföljerna. Fortfarande är
IT-sektorn den mest populära att äga, men flödena på senare
tid har börjat röra sig mer mot traditionella bolag som fortfarande är relativ lågt värderade. Skulle riskaptit och positionering ytterligare förstärkas åt det positiva hållet blir det en
hämmande faktor för utvecklingen, men i dagsläget får vi inte
några tydliga signaler då förvaltarkollektivet trots allt präglas
av en hälsosam skepsis.

Extraläsning – Kronförstärkning på bred front
Denna text är ett sammandrag av temat ”Varaktig förstärkning av undervärderad krona” skriven av Richard Falkenhäll,
ur Nordic Outlook utgiven 26 augusti. För fördjupning, läs det
gärna seb.se/nordicoutlook
Den svenska kronan har varit undervärderad mot många
valutor de senaste åren men återhämtat sig rejält på senare
tid. Kronan har sedan mitten på mars i år stärkts med drygt
8 procent mot ett handelsvägt valutaindex, KIX. Förstärkningen har tagit kronan till sin starkaste nivå på mer än två
år. Kronan är dock alltjämt undervärderad och vi räknar med
ytterligare förstärkning kommande år. Det främsta skälet är
att den svenska räntenivån inte längre avviker markant från
omvärlden.
Bakom kronförstärkningen ligger, förutom förändringen i
ränteskillnader, flera faktorer som just nu samverkar; ökad
riskaptit, stigande börskurser, attraktiv kronvärdering och
positioneringen på valutamarknaden där aktörer har varit
underviktade kronan de senaste åren, för att nämna några.
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Kronan tycks mindre känslig under covid-19-krisen. Sedan ett
decennium tillbaka har Sverige större tillgångar i utlandet än
vad utlandet har tillgångar i Sverige. Tillgångarna i utländska
aktier är större än utlandets innehav av svenska aktier. I tider
av börsoro blir nettoflödet av aktier kronpositivt då svenska
investerare säljer större belopp av utlandsägda aktier jämfört
med vad utländska investerare säljer svenska aktier. Denna
faktor bidrog till att begränsa kronans fall under den mest
akuta fasen av covid-19-krisen.
Förändringen i ränteskillnader viktigaste orsaken
Räntor styr priset för att köpa valutor på termin. Företag agerar på terminsmarknaden för att valutasäkra (hedga) framtida intäkts- eller kostnadsflöden. Ränteförändringen får därför
en enorm priseffekt. Kostnaden för att valutasäkra USD/SEK
på ett år ökade från 2011 till 2018 med cirka 45 öre och
kronan gick under perioden från att vara en av de valutor som
kunde erbjuda en positiv ränteskillnad mot dollarn till att vara
en av de mest attraktiva finansieringsvalutorna.
Fram till 2014 medförde högre svenska korträntor att det var
möjligt för svenska obligationsinvesterare att få en betydande
överavkastning från amerikanska statsobligationer genom att
helt enkelt eliminera dollarexponeringen på dessa innehav. De
här förutsättningarna förändrades dramatiskt när den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) försiktigt började
höja sin styrränta i slutet av 2015, samtidigt som Riksbanken
gjorde det motsatta och sänkte räntan till minus 0,5 procent.
Sedan slutet av 2019 – och som ett resultat av covid-19-krisen
– har penningpolitiken förändrats dramatiskt igen. Riksbanken
har höjt reporäntan till 0 procent samtidigt som Fed sänkt till
nära 0 procent och aggressivt expanderat balansräkningen. För
svenska exportföretag innebär den här förändringen att kostnaden för att valutasäkra har fallit påtagligt. Även för svenska
finansinstitut har förutsättningarna förändrats markant.
Ränteskillnaden mellan en svensk och amerikansk 10-årig
statsobligation är idag lite dryg 0,5 procentenheter, samtidigt
som en svensk investerare idag åter kan få något högre ränta
genom att äga amerikanska statsobligationer utan valutarisk.
Den här snabba och dramatiska penningpolitiska förändringen har skapat ett behov att reducera dollarexponeringen
genom att köpa kronor och sälja dollar. Vi bedömer att detta
är den enskilt viktigaste förklaringen till att kronan har stärkts
på senare tid.
Snabbare kronförstärkning i vår prognos
Vi räknar nu med en snabbare förstärkning. EUR/SEK väntas
falla till 10,00 redan i slutet av 2020 och att nivåer under 10
kronor nås redan under första halvåret 2021. Därefter räknar
vi med en långsammare förstärkning och att EUR/SEK handlas
till 9,75 kronor i slutet av 2021 och 9,60 kronor i slutet av
2022.
Mot dollarn räknar vi med en något kraftigare förstärkning, Vi
bedömer att USD/SEK ligger på 8,30 i slutet på 2020 för att
därefter falla till 7,80 i slutet på 2021 och 7,50 kronor i slutet
av 2022.
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Stark utveckling på kort tid för företagsobligationer
Vetskapen om att centralbankerna inte kommer att höja räntor dämpar
tendenser till högre långräntor mot bakgrund av historiskt stora
budgetunderskott. Mycket talar för att räntorna kommer att vara låga
länge, och med risk för negativ avkastning för statsobligationer måste
investerare söka mer risk för att skapa avkastning inom ränteområdet.
Vi är positiva till företagsobligationer, i synnerhet med hållbar
inriktning, även om potentialen är mindre än tidigare. Placeringar i
tillväxtmarknader gynnas av en svagare dollar och räntenivåerna i flera
av dessa länder är högre än för utvecklade länder.

Statsobligationer (exklusive Emerging Markets)
Trots ökad riskaptit och stigande börser är statsobligationsräntor fortfarande låga. Förklaringen till detta är att de stora
centralbankerna inte kommer att höja räntorna på länge och
har sagt att det i princip inte finns någon gräns för hur mycket
räntepapper man kan köpa.

Prognoser för 10-åriga statsobligationsräntor
Marknad
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2020
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2020

Dec
2021

Dec
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USA

0,72

0,80

1,00

1,20

Tyskland

-0,45

-0,40

-0,20

0,00

Sverige

-0,03

0,00
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0,50

		

Trots blandade inflationssignaler har centralbankerna varit
tydliga med att de kommer tillåta att inflationen hamnar över
målet. Penningpolitiken, både globalt och i Sverige, är istället
helt inriktad på att stötta ekonomierna med ”löften” om låga
räntor och likviditetsstöd. Med tydliga signaler från framför

Dragkamp mellan ökat utbud och obligationsköp

Källa: SEB, marknadsdata september 2020

allt den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed), att
man inte vill införa negativa räntor ser vi nedsidan i korta räntor
som begränsad. Detta talar för att korta statsräntor kommer
att ligga kvar på låga nivåer en tid framöver.
Dragkampen mellan utbud och köp av obligationer kommer
avgöra långa räntans nivå på sikt. De enorma stimulanserna
kommer finansieras genom att ge ut mer obligationer, men
samtidigt kommer centralbankerna vara beredda att köpa mer
obligationer om räntorna stiger på ett sätt som äventyrar tillväxten. Amerikanska finansdepartementet uppskattar att USA
behöver låna minst 5 400 miljarder dollar i år, vilket kan jämföras med 1 200 miljarder för 2019. Efter att som mest ha köpt
statspapper för 75 miljarder dollar per dag har Fed bromsat
sina köp till ungefär 80 miljarder per månad. Det innebär att utbudet av amerikanska statspapper sväller rejält de kommande
månaderna, vilket indikerar ett visst tryck uppåt på räntorna.
Vår slutsats är att Fed tillåter långa räntor att stiga gradvis så
länge uppgången går hand i hand med bättre ekonomiska utsikter. En amerikansk 10-årsränta tror vi stiger till 0,9 procent i
slutet av det här året och till 1,2 procent i slutet av 2021.

Källa: Macrobond

Långa obligationsräntor har fallit givet osäkerhet kring ökad smittspridning
samt centralbankernas tydliga budskap om att låga räntor kommer att
bestå. En kombination av bättre ekonomisk utveckling och ökat obligationsutbud kommer att leda till något högre räntor under 2021, men centralbankernas obligationsköp gör att vi är kvar på historiskt låga nivåer.
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Avkastningen på svenska statsräntepapper har till stor del drivits av nedgången i långräntor, vilket stärker priset på obligationerna. Givet att den underliggande räntan på obligationerna
befinner sig på rekordlåga nivåer, är den totala obligationsavkastningen till stor del kopplad till ränteutvecklingen, något
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som kan vara vanskligt att förutspå i dessa tider. Den som vill
ha bättre möjlighet till avkastning från räntemarknaden måste
därför vända blicken mot ränteplaceringar med högre risk.

Företagsobligationer – Investment Grade (IG) och
High Yield (HY)
Företagsobligationer har sedan i våras återhämtat sig kraftigt.
Räntorna för företagsobligationer med högre risk (High yield,
HY) har fallit till 4-5 procentenheter över statsobligationer,
från 10-11 procentenheter som högst i mars. När börserna föll
i samband med coronaoron krävde investerare bättre betalt
för risktagande. Räntorna för företagsobligationer steg därför
(och obligationspriserna föll).
Utvecklingen avseende kredithändelser har under perioden
förstärkt den positiva bilden. Nu räknar marknaden med en
”default rate” kring 5 procent, vilket är en mer positiv bild än
vad som förväntades tidigare under året. I slutet av mars pekades det på att cirka 10 procent av bolagen skulle orsaka någon
form av kreditförlust för obligationsägare.
Centralbanker och regeringar fortsätter med kraftiga stödåtgärder för ekonomin. De stödåtgärder som sätts in i syfte att
hjälpa företagen för att överbrygga krisen minskar rimligen
risken för kreditförluster och innebär även lägre finansieringskostnader för företagen. Vi tror att ränteskillnaden mellan
stats- och företagsobligationer därför kan fortsätta att krympa
och att en HY-investering även med hänsyn tagen till konkursrisk kan ge god långsiktig avkastning.
Det gör att vi är fortsatt positiva till att äga företagsobligatio-

Krympande ränteskillnader har gett kursuppgångar

ner, i synnerhet med hållbar inriktning, men givet stark utveckling under sommaren är potentialen mer begränsad än tidigare.
Det är fortfarande god avkastningsnivå med tanke på det låga
ränteläget, men det är inte lika attraktivt som i våras och det
finns risker. Varken centralbanksstöd- eller statsstöd kommer
kunna rädda bolag med en redan för hög skuldsättning. Osäkerheten är fortfarande stor och det kan komma nya negativa
nyheter kring virusspridningen och påföljande ekonomiska
konsekvenser.
Sedan nedgången i mars har även företagsobligationer med
lägre risk, Investment Grade (IG) återhämtat sig kraftigt, vilket
gör att potentialen även där har begränsats något. IG har gynnats av centralbanksköp och att statsobligationsräntor framför
allt i USA har fallit. Denna typ av obligationer är mer känsliga
för ränteförändringar än High yield-obligationer. Vi ser att
dessa företag kommer att gynnas av centralbankernas utökade stimulanser och bolagen är ofta stora och stabila och borde
klara effekterna av den ekonomiska sättningen relativt bra.

Tillväxtmarknadsobligationer –
Emerging Market Debt (EMD)
Emerging Markets Debt har sammantaget utvecklats väl
under sommaren, även om det finns tydliga skillnader mellan
regioner och länder. Vikten av rätt val av värdepapper har
också varit påtagligt. Utvecklingen har drivits av såväl krympande ränteskillnader med kursvinster som följd, som positiva
valutaeffekter bland annat som en följd av svagare USD. På
valutasidan sticker flera valutor i Östeuropa ut på den positiva
sidan efter att ha fått draghjälp av den senaste tidens starka
euro. Stigande räntor i Turkiet kombinerat med svagare valuta
gör Turkiet till en av periodens svagare marknader tillsammans
med Ryssland.
En förväntad återhämtning i världsekonomin under senare delen av 2020 samt under 2021, bland annat med hjälp av olika
ekonomiska stimulanser, bör vara positivt för EMD. Även om
ränteskillnader mellan företag och stat har krympt finns det i
flera EM-länder utrymme för mer. Ränteläget i flertalet EM-länder är också betydligt högre än för utvecklade marknader,
vilket bör locka en del kapital från investerare. Ett frågetecken
är dock utvecklingen för EM-valutor, då världsekonomin är fortsatt svag och den för EM-länderna så viktiga globala handeln
ännu inte är i full gång och även utsatt för politiska utspel.

Källa: Bloomberg/ Macrobond
Ränteskillnaden som ska kompensera den högre risken mellan statsobligationer och företagsobligationer steg i mars, efter att oron för att företagen inte skulle kunna betala sina lån växte. Även om vi tror på fortsatt
positiv utveckling är potentialen mindre än tidigare.
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Överraskande starka rapporter och stadig återhämtning
Bolagsresultaten överträffade med råge de lågt ställda
förväntningarna i det andra kvartalet. Den negativa
vinstrevideringstrenden är över och vinsterna har nu börjat att
revideras upp. Håller vinstprognoser och räntenivåer kan uppgången
göra det också, trots att värderingarna börjar bli utmanande.

Sällan har vinsterna överraskat så positivt som för årets
andra kvartal. Visserligen hade analytikerkåren justerat ner
sina prognoser rejält inför rapportperioden, så tröskeln var
låg. Försäljningssiffrorna var någorlunda i linje med vad man
trott, men överraskningsmomentet bestod i hur kostnader
hanterades. Bolagen var snabba med att dra ner utgiftsposter
och ställa om produktion. Den växande andelen lönsamma
bolag med moderna affärsmodeller i IT- och mediasektorn
har varit relativt opåverkade av pandemin och drar upp
vinstaggregatet. Dessutom utnyttjades statliga bidrag såsom
permitteringsstöd i stor utsträckning, vilket var svårt att prognostisera. Vi räknar dock fortsatt med negativ vinsttillväxt i
ytterligare två kvartal innan efterfrågesituationen normaliseras.
Det breda amerikanska indexet S&P 500 är i många investerares blickfång och följs extra noga under rapportperioden.
Vinsterna här föll närmare 34 procent under det andra
kvartalet. Vinsterna föll mest i energisektorn, på grund av
prisfallet för olja samt ett efterfrågeras. Cykliska konsumentvarubolag och industrisektorns vinster föll cirka 80 procent
och bankernas stora nedskrivningar gjorde att finanssektorns vinster mer än halverades. Sticker ut positivt gör den
icke-cykliska hälsovårdssektorn, vars vinster ökade jämfört
med föregående år och teknologisektorn, vars vinster var i
princip oförändrade. En förklaring till den starka amerikanska
börsutvecklingen trots det stora vinstfallet är att de stora
digitaliseringsbolagen med gigantiska börsvärden ökade
sina vinster under perioden. Bolagen ingående i akronymen
FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google) ökade
sammantaget sina vinster under perioden och står för cirka
15 procent av vinsterna på S&P 500. Snabbväxande Amazon
hade ett synnerligen bra kvartal och ökade kvartalsvinsten
med hela 97 procent, då bolaget gynnades av nedstängningarna och den ökade näthandeln. Uppjusteringar av vinstestimaten till trots väntas vinsterna minska med 20 procent för
helåret i USA.
I Europa har vinsterna också överraskat positivt med efterföljande uppjusteringar av estimaten, dock ej i samma
utsträckning som i USA. Det är naturligt då Europa har ett
större inslag av traditionella bolag. I Europa väntas vinsterna
falla med drygt 30 procent för helåret. Värt att notera är att
de konjunkturkänsliga bolagens vinster justeras upp mer än
de defensivas.
Investment Outlook: September 2020

Stimulanser ger stöd
Sedan botten i slutet av mars är S&P 500 upp 54 procent till
strax över årsskiftesnivåerna medan tekniktunga Nasdaq
stigit med häftiga 67 procent, vilket ger en rejäl uppgång
sedan årsskiftet i lokal valuta. För svenska investerare har
dock avkastningen urholkats av den stärkta svenska kronan.
Flera röster höjs för att en större börsrekyl nu måste komma.
Det ska aldrig uteslutas, men vi ser några rimliga förklaringsfaktorer till uppgången. De exempellöst stora ekonomiska
stimulanserna ger stöd åt tillväxtprognoserna och väl så
viktigt, placerarna har anledning att tro att nya tillväxtbesvikelser kommer att bekämpas med nya stöd. Centralbankerna
bidrar också kraftfullt, numera även med köp av företagsobligationer. Stödet kring företagsrisk pressar ner bolagens
finansieringskostnader och fortplantar sig till aktiemarknaden. De låga räntorna som hålls nere av centralbankerna gör
att diskonteringsräntan i kassaflödesanalyser blir gynnsam

Uppvärderingarna av de framtida vinsterna för
FAAMG har gått snabbt

Källa: Bloomberg
Grafen visar 12 månaders framåtblickande P/E-tal för FAAMG (Facebook,
Apple, Amazon, Microsoft och Google).
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för tillväxtbolag som har större vinster längre fram i tiden
än traditionella bolag, vilket delvis förklarar tillväxtbolagens
stigande börsdominans. När stimulanserna klingar av och
räntorna stiger minskar denna komparativa värderingsfördel
och trenden kan reverseras, men där är vi inte ännu.

deringen av bolagens vinster har gått snabbt och börjar bli väl
uttänjd, en lugnare kursutveckling är därför att vänta, liksom
något större rekyler då värderingarna av FAAMG ifrågasätts.
Men så länge vinstprognoserna håller och räntorna är låga,
samtidigt som de traditionella sektorerna har det motigt, lär
digitaliseringsvinnarna fortsätta att attrahera placerarna.

Högre värderingar kan accepteras
Investerare mer positiva, men ännu inte euforiska
Att aktiekurser och dito värderingar stigit i denna miljö är
heller inte förvånande. De svåra frågorna blir då hur länge
miljön består och hur höga värderingar som kan accepteras.
Som framgått tidigare räknar vi med att miljön med relativt
god tillväxt och låga räntor består under överskådlig tid.
De höga värderingsnivåerna då? En viktig förklaringsfaktor
återfinns hos tidigare nämnda digitaliseringsvinnare. De fem
största amerikanska börsbolagen i gruppen (FAAMG) utgör
nu runt 22 procent av börsvärdet i S&P 500, en andel som
bara överträffats av dåtidens största i IT-bubblan. Det är lätt
att dra parallellen med börskraschen runt millenniet, men
med en avgörande skillnad; vinstgenereringen. Värderingen
av FAAMG är visserligen hög och har stigit kraftigt under
senare år, men samtidigt har bolagen bevisat sig via snabbt
växande vinster och höga vinstmarginaler, vilket förtjänar
premiumvärdering. Lägg därtill att efterfrågebilden växer
strukturellt. Operationellt finns det få frågetecken, men den
växande dominansen börjar starkt ifrågasättas av politiker
som alltmer ställer sig frågande till den monopolliknande
situationen, liksom den aggressiva skatteplanering som ofta
bedrivs. Vissa av bolagen kan också lida av handelskriget
mellan USA och Kina. Apple, vars produkter stigit i popularitet
i Kina och som dubblat sitt börsvärde till 2 000 miljarder USD
på två år, är ett sådant exempel. Skulle räntorna börja stiga
skulle också de höga vinstmultiplarna ifrågasättas. Uppvär-

Digitaliseringsvinnarna drar upp börsindex

Institutionella investerare har blivit mer optimistiska avseende konjunktur- och vinstutveckling. Aktier har också viktats
upp relativt andra tillgångsslag. Det råder dock fortfarande
en viss skepsis avseende uthållighet och kraft i återhämtningen. Prisrörelserna på marknaderna för risktillgångar visar
dock tydligt att risktagandet är högt. Det kan tolkas som att
skeptiska investerare inte ser något annat alternativ än att
ta risk, då det riskfria placeringsalternativet inte ger någon
avkastning alls. Teknologi och hälsovårdssektorn är fortsatt
de mest överviktade sektorerna, men placerare har på senare
tid börjat söka sig till lägre värderade bolag, sektorer och regioner. Man har ökat andelen i Europa och Emerging markets
(EM), samt i råvarubolag och banker. Småbolag har köpts
på bekostnad av stora bolag. Det är naturliga rörelser då
teknologibolagens värderingar har sprungit iväg. Likaså är det
vanligt att sälja defensiva sektorer såsom hälsovårdssektorn
när konjunkturindikatorer pekar uppåt.
Vi behåller våra strategiska positioner
Vi har fortsatt en positiv syn på tillväxtbolagen tack vare
överlägsna marknadspositioner och överlag långt framskridna digitaliserade affärsmodeller. Värderingarna är dock något
vi följer noga, då de har expanderat oroväckande snabbt.
Tillväxtmarknader i Asien, som domineras av Kina, Korea och
Taiwan har vi också en positiv syn på, då den allmänna ekonomiska utvecklingen taktar på bättre än i exempelvis Europa.
I småbolagssegmentet på global nivå ser vi många bolag i
traditionella branscher som fått alltför mycket stryk i nedgången. Skulle den ekonomiska återhämtningen fortgå som vi
prognostiserar finns här mycket potential. Så länge räntorna
förblir låga och konjunkturen gradvis återhämtar sig så räcker
det för att aktiemarknaden ska dra till sig ytterligare kapital,
men räkna med att det blir hack i kurvan.

Källa: Bloomberg
Bilden visar utvecklingen för det breda aktieindexet S&P 500, tekniktunga
Nasdaq och det breda indexet för lågt värderade bolag Russell 3000.
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Mer pengar ger lägre avkastningskrav
Börsåret har varit dramatiskt. Efter en stark inledning följde ett
rekordsnabbt ras på mer än 30 procent, därefter har trenden varit
urstark med anmärkningsvärt små och få rekyler givet den stora
osäkerhet som råder kring viruspandemi, konjunktur och politik.
Rekordstora stimulansåtgärder har fått finansmarknaden att lugna
ner sig snabbt och bidragit till en tydlig återhämtning i den reala
konjunkturen.
Trots att osäkerheten består kring virusspridningssituationen kan vi
rimligtvis redan konstatera att den exceptionellt stora oro som rådde
i mars var överdriven, och inte tog tillbörlig hänsyn till de massiva
penning- och finanspolitiska stimulanser som samtidigt lanserades.
De gigantiska likviditetstillskott och tillgångsköp som centralbankerna har genomfört är sannolikt av helt central betydelse
för den kraftfulla återhämtning som börsen har uppvisat under
det senaste knappa halvåret.
Det är riskabelt att avfärda uppgången som orimlig. Den är en
konsekvens av den (penning)politik som förts och bolagens
rapporter för andra kvartalet visade en överraskande stark
motståndskraft i nedgången samt i många fall uppmuntrande
snabb intäktsåterhämtning från bottennivåerna. Samtidigt
har återhämtningen på börsen varit mycket ojämnt fördelad,
avkastningskraven har sänkts ytterligare på många av de bolag
som anses mest resistenta mot en utdragen lågkonjunktur
med covid-19 som grundproblem, medan stora delar av börsen
fortfarande noterar kraftiga nedgångar sedan årsskiftet. Skillnaden i värdering mellan populära och impopulära aktier har
vidgats påtagligt under 2020. Selektivitet kommer att fortsätta
vara mycket viktigt under det kommande året och vi ser förutsättningar för en omfattande sektorrotation. Det förestående
presidentvalet i USA kommer att vara av stor betydelse för
miljöteknikbolag och andra ”gröna aktier” som vädrat morgonluft och haft stark kursutveckling på senare tid, med stöd från
amerikanska opinionsundersökningar och gröna stimulanspaket i Europa och Östasien. De uppjusterade P/E-talen på börsen
som helhet kommer sannolikt att bestå så länge som grundorsaken till uppgången, de penningpolitiska stimulanserna och i
synnerhet kvantitativa lättnader/tillgångsköp består.

Det går dock inte att bortse från faktumet att de stora centralbankernas balansräkningar i år har expanderat i en snabbare
takt än någonsin tidigare. Federal Reserve (Fed) har skapat
cirka tre gånger fler nya dollar än i samband med finanskrisen
2008. Europeiska Centralbankens (ECB:s) balansräkning har
också expanderats betydligt mer aggressivt än någon gång tidigare, inklusive eurokrisen, samtidigt som Bank of Japan (BoJ)
rapporterat en tydligt accelerad expansionstakt.
Samtidigt har vinstprognoserna för 2021 justerats upp igen
efter de överraskande starka rapporterna för årets andra

Penningpolitiska stimulanser har gett omfattande
stöd åt finansmarknad och ekonomi

Börsuppgången är bättre underbyggd än många tror
Penningpolitiken är av central betydelse för att förstå den
snabba och starka återhämtning som världens börser uppvisat
från bottennivåerna i mars. Det kan givetvis tyckas märkligt
och ”fel” att index för Stockholmsbörsen är strax ovanför nollstrecket hittills i år och i princip hela coronaraset är utraderat
när de svenska börsbolagens vinster nu förväntas krympa med
drygt 20 procent i år istället för att, som så sent som i januari
förväntades, öka med 11 procent.
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Källa: Bloomberg
Diagrammet visar balansomslutningen för centralbankerna i USA, EMU och
Japan. De kvantitativa lättnader som vidtagits världen över för att lugna
finansmarknaderna och stimulera ekonomin under corona-krisen är exceptionellt kraftiga. De enorma tillgångsköpen har tillfört likviditet i samhället
som även flödar in i aktiemarknaden och trycker upp börskurserna.
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kvartal och är idag ”endast” cirka 10 procent lägre än i januari i år. Andelen bolag som levererade överraskande starka
rörelseresultat mot dessförinnan kraftigt nedjusterade sådana
för andra kvartalet i år var rekordstor. Bakom de överraskande
positiva resultaten låg sannolikt en kombination av att analytikerna hade underskattat omfattningen av det stöd bolagen
fick i form av statlig ersättning för permitterad personal, samt
magnituden av övriga kostnadsbesparingar, men även efterfrågeförbättringen från botten i april till slutet av juni.
Analyser har påvisat att merparten av den positiva resultatöverraskningen i de flesta bolag, i vissa fall mer än hela avvikelsen, motsvaras av permitteringsstöden som betalades ut under
kvartalet. Det bör dock inte blandas samman med att dessa
helt skulle förklara den positiva resultatavvikelsen, då det varit
mycket väl känt att permitteringsstöden fanns och därmed i
någon mån måste ha varit inkluderade i analytikernas prognoser, men sannolikt inte i tillräcklig omfattning.
Kostnadsbesparingarna har även varit rekordstora inom andra
områden, exempelvis har budgeten för affärsresor aldrig tidigare kollapsat på det vis den gjorde i andra kvartalet 2020 och
i många fall har sannolikt även marknadsföring prioriterats ner
exceptionellt fort. Effekten från permitteringsstöden är övergående och budgetnivån för resor och marknadsföring är inte
heller långsiktigt hållbara, men många bolag är tydliga med att
de inte har ”slösat bort” krisen. Liksom efter Lehman-kraschen
2008/2009 har kostnadsbasen i många fall justerats ner
permanent. Det innebär i många fall att bolag kan nå tillbaka
till eller överträffa vinstnivåerna från 2019 med en mindre
återhämtning i volymerna än vad de förlorade i krisen.
Notervärt är samtidigt att stora delar av den reala ekonomin
nu återigen växer efter den historiskt djupa nedgången i mars/
april i år, det gäller exempelvis detaljhandeln i både EU och
USA. Givetvis utgör den fortsatta och på många håll accelererade smittspridningen av covid-19 att återhämtningen riskerar
att stoppas upp, men motviljan mot nya totala samhällsnedstängningar är nu påtaglig.
När och om centralbankerna så småningom börjar banta
sina balansräkningar igen kommer det sannolikt att vara
bäst att undvika många av de aktier vars värdering skenat
allra mest på senare tid, men det är sannolikt allt för tidigt
att oroa sig för detta idag. Risken för stagflation (samtidig
inflation och hög arbetslöshet) begränsas av digitaliseringen
och en eventuell realekonomisk återhämtning som är stark
nog för att centralbankerna ska våga dra tillbaka stimulanser
skulle samtidigt utgöra mycket goda nyheter för stora delar
av aktiemarknaden, ofta just de bolag som hittills inte tagit
del av årets börsuppgång eller ens det senaste decenniets
multipelexpansion.
Sammantaget menar vi att det är klart riskabelt att avfärda
sommarens börsuppgång som en bubbla utan fundamental underbyggnad. Den ekonomiska utvecklingen har blivit betydligt
mindre illa än vad många sannolikt befarade i samband med
börsraset i februari/mars och de penningpolitiska stimulanser
som tillkommit under krisen kan mycket väl motivera ännu
högre P/E-tal och ännu lägre avkastningskrav än tidigare. Den
effekten kan bestå under lång tid.

Oron har minskat dramatiskt, men är fortsatt eleverad
Paniken är över sedan länge, oron bland investerare mätt som
volatilitetsindex har minskat kraftigt och stadigt sedan mars.
Den tilltagande framtidstron (minskade oron) har också varit
central bakom börsåterhämtningen och har givetvis ett direkt
samband med att ekonomiska stimulansåtgärder tycks ha
räddat oss från att en finansiell kris utlöstes ovanpå den realekonomiska nedgången tidigare i år. Endast under en mycket
kort period var kreditmarknadens funktion i gungning på ett
vis som påminde om den stora finanskrisen efter Lehmankraschen 2008. Denna gång stoppade centralbankernas massiva och snabba ingripande en sådan negativ dominoeffekt
innan den hann ta fart.
Det finns dock en fortsatt stor osäkerhet kring konjunkturutvecklingen, virusspridningen och även den politiska utvecklingen i världen, inte minst konflikten mellan USA och Kina, men
också mellan dessa två supermakter och omvärlden i övrigt.
Oron i före detta Sovjetunionen tilltar igen och Brexit-följetongen fortsätter likaså. Nya virusrelaterade nedstängningar i exempelvis Australien och tilltagande oro för virus i delar av USA
och delar av Europa har även fått konjunkturåterhämtningen
att tappa fart på senare tid i de berörda regionerna. Den rådande osäkerheten återspeglas också i att volatilitetsindexen (Vix
i USA, V2x i EU) fortfarande ligger kvar på väsentligt högre nivåer än normalt under de senaste fem åren före Coronakrisen,
trots att den stötdämpande kudde som centralbankerna bjuder
på aldrig har varit större än idag.
Fortsatt eleverad oro är motiverat, men innebär samtidigt att
det fortfarande finns en betydande förbättringspotential. För
att ”normaliseras” igen behöver nivån på vix halveras från
rådande nivå, ett scenario som är svårt att se hur det skulle
kunna ske utan att vi samtidigt får en signifikant börsuppgång. Den fortsatt onormalt höga oro som råder i finansmarknaden är både en reflektion av riskerna som kvarstår och
en indikation på fortsatt uppgångspotential vid en positiv
utveckling för konjunktur/virus/politik.

Oron i finansmarknaden har minskat, men det är
långt kvar till nivåer före corona-krisen

Källa: Bloomberg
Diagrammet visar volatilitetsindex för den amerikanska (Vix) och
europeiska (V2x) aktiemarknaden. Oron har kommit ner dramatiskt från
toppnivåerna i mars, men är fortfarande väsentligt högre än normalt åren
före corona-krisen.
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Ojämn börsåterhämtning – dyrt har blivit ännu dyrare och
billigt ännu billigare
Den starka börsutvecklingen på indexnivå döljer dramatiska
skillnader mellan vinnare och förlorare på bolags-, branschoch gruppnivå. Den mest framträdande skillnaden är den
mellan aktier med höga respektive låga värderingar. Höga
värderingar är normalt förknippade med bättre tillväxtutsikter, högre lönsamhet och större stabilitet, medan det omvända gäller för lägre värderingar som istället ofta är förknippade med högre direktavkastning och lägre behov av framtida
vinsttillväxt för att ge en långsiktigt acceptabel avkastning.
Under 2020 har låga värderingar varit en fälla för investerare. Aktier med höga värderingsmultiplar har värderats upp
ännu mer medan de med lägre multiplar ofta inte alls tagit
del av börshaussen på senare tid. Tittar vi på de 29 största
aktierna i Norden, Vinx30-index exklusive Investor, är skillnaden mellan de med höga P/E-tal och de med lägre P/E-tal
iögonfallande. De 14 aktier med högst P/E-tal har haft en
stark utveckling med en uppgång på cirka 20 procent, medan
aktierna med låga P/E-tal som grupp har haft en negativ
kursutveckling i år, cirka -6 procent. Endast fyra av de 15 aktierna med låga P/E-tal har haft en positiv kursutveckling i år,
medan alla utom två av de 14 med höga P/E-tal har utvecklats
positivt. Vi har exkluderat Investor från jämförelsen då P/E-tal
inte är ett relevant nyckeltal för den aktien och använder
konsensusprognoserna för 2021 som jämförelsegrund då det
i flera fall kan vara missvisande med coronakrispåverkade
vinster för 2020.

Aktier med höga P/E-tal har gått starkt i år, låga
P/E-tal har straffats

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammet visar kursutvecklingen hittills i år för aktierna i Vinx30-index
(exklusive Investor då P/E inte är ett relevant nyckeltal för den aktien)
uppdelat i två hälfter, en med de högsta och den andra med de lägsta
P/E-talen. Vi använder konsensusprognosen för 2021. Vinstnivåerna innevarande år är exceptionella beroende på coronakrisen, varför 2021 ger en
mer rättvisande bild. Tudelningen av marknaden är extrem.
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Mönstret går igen på samtliga nordiska börser och även
mellan dessa. Köpenhamnsbörsen sticker ut som överlägset
starkast i Norden i år med en uppgång på 17 procent för
OMXC20-index, samtidigt som motsvarande index i Stockholm och Helsingfors är nära nollstrecket och Oslo ner med
10 procent. Det syns en tydlig koppling mellan andelen högt
värderade aktier på respektive börs och årets kursutveckling
för Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors. Andelen aktier
med P/E-tal (konsensus 2021P) över 25 är endast 7 procent
i Stockholm medan andelen är 60 procent i Köpenhamn. Oslo
avviker något från mönstret eftersom ett par oljerelaterade
namn också landar i gruppen med P/E-tal över 25, men i det
fallet på grund av att vinstutsikterna kollapsat ännu snabbare
än kursfallet i aktierna.
Skillnaden i värdering och kursutveckling kan delvis beskrivas
som en skillnad mellan olika sektorer, många av årets vinnaraktier ingår i någon av de tre kategorierna: hälsovård, IT eller
bolag inom gröna lösningar och miljöteknik. Men mönstret
med höga mot låga P/E-tal går igen även inom sektorer där
det är påtagliga skillnader mellan exempelvis verkstadsbolag
med höga eller låga multiplar liksom mellan finansbolag med
höga och låga multiplar, samt mellan höga och låga multiplar
inom hälsovårdssektorn.

Ojämn nordisk börsutveckling – Köpenhamn i topp

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammet visar börsutvecklingen hittills i år för de största bolagen
på börserna i Oslo, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Den danska
börsen har utklassat övriga Norden, drivet av den stora hälsovårdssektorn,
men även vindkraft. Värt att notera är även hur investerarnas preferens för
aktier med höga värderingsmultiplar i år har gynnat Köpenhamnsbörsen.
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Andelen aktier med höga P/E-tal är dramatiskt
större i Danmark än Sverige

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammen visar andelen bolag i OMXS30-index och OMXC20-index
över de största börsbolagen i Stockholm respektive Köpenhamn med
P/E-tal (konsensus 2021P) över 25 respektive 15-25 och under 15. Endast
7 procent av bolagen i Sverige har P/E-tal över 25 (2021P) medan 60
procent av dem i Danmark värderas över 25 gånger årsvinsten. En hög
värdering är inte per definition positivt, tvärtom, men i år har investerarna
premierat högt värderade aktier med förväntat bättre tillväxtutsikter,
lönsamhet och/eller stabilitet..

Höga P/E-tal har blivit högre 2020, låga P/E mer
stabila

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammet visar P/E på konsensusprognosen för 2021 vid årsskiftet
respektive 19 augusti för fem av de aktier som bidragit mest till att lyfta
Stockholmsbörsen i år, samt fem av de aktier som bidragit mest till att hålla
tillbaka indexutvecklingen. Generellt är det bolag med höga värderingar
redan vid ingången av året som haft den mest positiva kursutvecklingen i år,
medan bolag med relativt låga P/E-tal ofta haft en betydligt sämre kursutveckling. I vissa fall ovan har multipelexpansionen även kompletterats med
kraftiga vinstprognosupprevideringar medan vinstprognosnedjusteringarna
varit signifikanta i alla de fem förloraraktierna ovan.

IT och gröna aktier i topp
Två sektorer där vi sett stark kursutveckling under året, både i
Norden och internationellt och för bolag med lägre P/E-tal likväl
som de med höga multiplar är IT-sektorn och miljötekniksektorn eller ”gröna aktier” i bolag med hållbarhetsförbättrande
lösningar. De två mest påtagliga undantagen från mönstret att
aktier med höga P/E-tal drivit årets indexuppgång i Norden är
Ericsson och Nokia som är två av de största indexlokomotiven,
men med relativt modesta värderingsmultiplar för 2021 (P/E 17
respektive P/E 14 enligt konsensus). Notervärt är samtidigt att
två IT-bolag som få ens hade hört talas om för bara ett par år
sedan, Sinch och Evolution Gaming, återfinns bland de 10 aktier
som lyft Stockholmsbörsen mest i år.

under lång tid framöver och eventuella bakslag eller problem
kan ge mycket stora avtryck på aktiekurserna när utgångsnivån är så hög som idag. Selektivitet är kritiskt.

De stora IT-aktierna har utklassat världsindex,
utvecklingen har accelererat kraftigt i år

Evolution Gamings börsvärde är redan större än bolag som
Alfa Laval, Industrivärden och ICA Gruppen, medan Sinch har
gått förbi Securitas, Trelleborg och Elekta.
Digitaliseringen av samhället var redan före Coronakrisen en
stark, långvarig och påtaglig trend. Nu har denna accelererats
i många viktiga aspekter till följd av social distansering, vilket
lyft intresset för allt från e-handel till videokonferenser till en
helt ny nivå. I många fall handlar det om en redan förväntad
utveckling, men som har snabbats upp med flera år till följd
av Coronakrisen. Att detta gjort stora avtryck på aktiemarknaden är helt naturligt. Notera hur FANG+ index över 10 av de
största och mest framgångsrika amerikanska och kinesiska
IT-bolagen noterade i USA har utklassat börsen i övrigt de
senaste åren, men även hur denna utveckling accelererat
dramatiskt det senaste halvåret. Vi menar att värderingarna
i många fall nu kräver en mycket stark utveckling för bolagen
Investment Outlook: September 2020

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammet visar utvecklingen för NYSE FANG+ index över 10 stora
IT-bolag noterade i USA jämfört med MSCI världsindex. Fang+-aktierna har
utklassat världsindex de senaste åren och utvecklingen har accelererat
kraftigt sedan börsen bottnade i mars.
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Gröna miljöteknikbolag har utklassat börsen
även i Norden

Källa: SEB, Bloomberg

Solenergiaktier har utklassat börsen i USA

Källa: Bloomberg

Diagrammet visar kursutvecklingen för SEB:s certifikat Grönare Tillväxt
Norden med 9 nordiska storbolag med lösningar för förbättrad hållbarhet
jämfört med Vinx Nordenindex. Bolag med fokus på hållbarhetsförbättrande lösningar har överlag utklassat börsen de senaste åren och den
relativa styrkan har tilltagit ytterligare till följd av Coronakrisen. Den
goda utvecklingen för gröna bolag på senare tid är sannolikt en följd av
kombinationen av ett ökat intresse för hållbara investeringar och de gröna
stimulansplaner som nu lanseras på många håll i världen för att sätta fart
på ekonomin och samtidigt snabba upp samhällsomställningen.

Diagrammet visar utvecklingen för index över solenergiaktier mot börsindex i USA. Bolag med fokus på hållbarhetsförbättrande lösningar har överlag utklassat börsen de senaste åren och den relativa styrkan har tilltagit
ytterligare till följd av Coronakrisen. Den goda utvecklingen för gröna bolag
på senare tid är sannolikt en följd av kombinationen av ett ökat intresse för
hållbara investeringar och de gröna stimulansplaner som nu lanseras på
många håll i världen för att sätta fart på ekonomin och samtidigt snabba
upp samhällsomställningen.

I texten om nordiska aktier i Investment Outlook i januari skrev
vi: ”Nästa gång det finns behov av nya ekonomiska stimulanser är det rimligt att dessa tar formen av finanspolitiska
stimulanser för investeringar i hållbarhetsförbättrande infrastruktur, klimatanpassningar och incitamentsprogram för hushåll och företag att förbättra energieffektivitet och/eller reducera utsläpp”. Vi var då fortfarande lyckligt ovetande om den
dramatiska vändning som världsekonomin skulle ta till följd
av spridningen av coronaviruset, som då fortfarande ansågs
vara begränsad till Hubeiprovinsen i Kina, men även om vi
inte anade hur snart vi skulle bli sannspådda är det glädjande
att så nu tycks bli fallet. Världen över, med undantag för USA,
har de stimulanspaket som lanserats det senaste halvåret
haft en påtagligt grön karaktär. Om det kommit något positivt
ur Coronakrisen är det just att samhällsomställningen tycks
snabbas upp. Detta har avspeglat sig tydligt i aktiemarknaden
både i Norden och internationellt. Förnybar energi, energieffektivisering, vätgasteknik, biomaterial och bioenergi samt
återvinning tillhör alla vinnarna på börsen i år. Notera nedan
den starka utvecklingen för solenergiaktier relativt börsindex
i USA, samt utvecklingen för SEB:s certifikat Grönare Tillväxt
Norden med 9 nordiska storbolag med hållbarhetsförbättrande lösningar jämfört med Nordenindex.

börsen under det kommande decenniet. Samtidigt är värderingarna av många miljöteknikbolag redan mycket höga.
En synnerligen gynnsam utveckling under lång tid framöver
är diskonterad. Liknelsen med börsläget i slutet av 90-talet
är påtaglig och det bör finnas flera lärdomar att hämta från
denna period, även om vi måste vara försiktiga med att dra
allt för många paralleller, en exakt repris är orimlig, men vissa
inslag bör kunna kännas igen.

Hållbarhet är INTE en fluga, men premievärderingar
kräver selektivitet
Samhällsomställningen har knappt påbörjats ännu, men har
goda förutsättningar att bli den mest omvälvande ekonomiska förändringen under 2020-talet. Därmed finns det rimligtvis
fortfarande mycket kvar att hämta från denna trend även på
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För 20 år sedan visste optimismen kring möjligheterna för
mobiltelefoni, internet och i synnerhet mobilt internet inga
gränser. Undertecknad skrev om potentialen för allt från
e-handel till supersnabba bredband och hur bekvämt det vore
om vi exempelvis kunde betala för parkeringsplatsen med
mobiltelefonen. Idag är i princip allt det som då bara var visioner en del av vardagen, men effekten av detta på aktiemarknaden har inte alls varit vad investerarna då diskonterade.
Framtiden för Framtidsfabriken och Icon Medialab visade sig
vara betydligt kortare och mörkare än vad det spekulerades
om på aktiemarknaden vid millennieskiftet. Teleoperatörerna
har inte alls fått någon större del av det värde de bidragit
med till samhället, vilket var allmänt förväntat när Telia kom
till börsen. Infrastrukturleverantörer som Ericsson och Nokia
ansågs av många vara de mest uppenbara och självklara
vinnarna på den IT-utveckling som förväntades, men facit är
tvärtom att dessa aktier sticker ut som två av de absolut sämsta placeringarna bland storbolagen i Norden de senaste 20
åren. Faktum är att bland de riktigt stora vinnarna på börsen
internationellt, bolagen i FANG+Index, hade endast tre hunnit
bli börsnoterade överhuvudtaget: Amazon, Apple och Nvidia.
Även om det varit en tidvis turbulent resa för dessa aktier
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har utvecklingen sedan januari 2000 varit enastående för
denna trio med kursuppgångar på mellan 46 och 156 gånger
pengarna.

Tydlig, men ojämn ekonomisk återhämtning
världen över

Förmodligen är flera av 2020-talets större vinnare på samhällsomställningen, till en mer ekologiskt hållbar ekonomisk
utveckling, ännu inte börsnoterade och troligtvis kommer
vissa av de aktier som nu framstår som uppenbara vinnare
på denna trend inte alls att leva upp till förväntningarna, men
utvecklingen har bara börjat ännu och det är inte en fluga.
Intresset för gröna aktier kommer sannolikt att pendla fram
och tillbaka under kommande år och givet rådande värderingar är selektivitet av stor betydelse, men vi är fortsatt övertygade om att det bland miljöteknikbolagen finns många av det
kommande decenniets vinnaraktier.
Gröna aktier påverkas sannolikt mest av presidentvalet
En viktig fråga för miljöteknikbolagen i närtid är höstens
presidentval i USA. Förmodligen är inte utlovad reversering av
Trumps skattesänkningar och en återställning av alla de miljökrav på näringslivet som slopats under de senaste knappt fyra
åren något som kommer att uppskattas av finansmarknaden
om Biden & Harris vinner valet, men för gröna aktier bör det
vara bingo. Vi bedömer att miljötekniksektorn denna gång har
överlägset mest på spel inför presidentvalet och att kursrörelserna där bör bli större än i traditionella valdrivna sektorer som
hälsovård och försvarsindustri. Även oljeindustrin håller sannolikt andan inför valet, men hoppas på det omvända utfallet.
En demokratisk seger i valet kan förväntas leda till att även
USA:s återuppbyggnadsplan efter coronakrisen får påtagligt
grön karaktär, inklusive gigantiska satsningar på förnybar
energi, energieffektiviseringar och en utökad roll för vätgasteknik. Trots att en seger för Trump ”bara” innebär en fortsättning på den utveckling vi redan har sett de senaste fyra
åren menar vi att det är farligt underskatta riskerna för miljöteknikbolagen från detta under de kommande fyra åren. De
framsteg som USA trots allt har gjort på miljöfronten under
den gångna mandatperioden är mycket tack vare delstatliga
initiativ, men Trump-administrationen arbetar hårt för att undergräva dem från federal nivå. Ett uppmärksammat exempel
är den federala miljöskyddsmyndighetens sänkta krav på
bränsleförbrukning för personbilar, samt insisterande på att
Kalifornien inte får ställa hårdare krav än de federala myndigheterna. Ett hot mot den framgångsrika solenergisektorn och
den snabba utrullningen av solpaneler på hustak är nya krav
på att all solenergiproduktion ska övervakas av en federal
myndighet. Denna befaras därefter intervenera i prisbildningen för att stoppa den utveckling vi idag ser mot distribuerad
elproduktion. Dessutom har aktiemarknaden delvis redan
diskonterat en demokratisk seger. Utvecklingen för opinionsundersökningarna (på delstats/elektorsnivå, det nationella
snittet är irrelevant) i USA är sannolikt en viktig delförklaring
till den positiva utvecklingen för miljöteknikaktier i allmänhet
och förnybar energi i synnerhet under sommaren.
Stora delar av världsekonomin växer redan igen
Återhämtningen på börsen har varit snabbare än i den reala
ekonomin. Det är ett påstående som frekvent har återupprepats av marknadsbedömare, ekonomer, förvaltare och
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Källa: Bloomberg
Diagrammet visar tillväxten i årstakt för industriproduktion (ip) respektive detaljhandelsförsäljning (dh) i EU, USA och Kina. Efter ett snabbt och
kraftigt ras tidigare i år har återhämtningen varit påtaglig i alla segment
och regioner. Detaljhandelsförsäljningen växte återigen i juni och juli i
EU och USA, medan industriproduktionen släpade. I Kina är bilden den
omvända och statistiken lite svårtolkad med januari och februari sammanklumpade, men även där var raset mycket djupt, exempelvis halverades
bilproduktionen i Kina under första kvartalet.

ekonomijournalister det senaste halvåret. Påståendet är helt
korrekt och kanske har börsutvecklingen varit lite för snabb
och pådriven lika mycket av centralbankernas stimulanser som
konjunkturåterhämtningen, finansmarknaden försöker ju alltid
diskontera den framtida utvecklingen i förväg, men även viktiga
delar av den reala ekonomin växer nu igen. Detaljhandeln växer i Europa och USA och industriproduktionen har mer än bara
återhämtat sig i Kina, vilket även återspeglas i kraftiga prisuppgångar för viktiga industriråvaror som koppar och järnmalm.
Hemestertrendens vinnare
Även om detaljhandeln nu återigen växer har våra vanor
förändrats påtagligt, både i Sverige och internationellt. Ett
ökat hemmasittande och social distansering har satt fart på
bostadsrenoveringar, heminredning, trädgårdsskötsel, camping och fritidsbåtar, hemmagym och cykling med mera. Till
skillnad mot hamstringen av toapapper och konserver som
karaktäriserade de första veckorna av coronakrisen, men som
sedan dess har reverserats, menar vi att hemestertrenden
mycket väl kan hålla i sig länge. På samma vis som e-handeln
spås ha etablerats på en permanent högre och fortsatt växande nivå kan intresset för allt från husbilar till trädgårdsodling
mycket väl bestå på en högre nivå än före krisen under flera
år framöver. Genombrottet för hemrenoveringar och trädgårdsskötsel var påtaglig redan under årets andra kvartal,
notera den kraftiga ökningen för några av de mest exponerade bolagen i Sverige och USA i diagrammet på nästa sida. Den
stora semesterperioden på norra halvklotet hade dock inte
hunnit börja i juni och nästan allt sålde dåligt i april i år. Fler
hemestervinnare bör kunna ses i rapporterna för årets tredje
kvartal.
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Nordiska aktier
Bygg-, hem-, trädgårdshandeln utvecklas
exceptionellt starkt

Nordiska storbanker har inte värderats upp med
börsen det senaste decenniet

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

Diagrammet visar försäljningstillväxten per kalenderkvartal (närmast
liggande kvartal för bolag med brutna räkenskapsår) för sex amerikanska
och svenska bolag med fokus på byggmaterial-, heminredning och trädgårdsprodukter. Tillväxten har accelererat kraftigt under coronakrisen, då
hushållen har prioriterat hem och trädgårdar.

Diagrammet visar prognostiserad direktavkastning och P/E (konsensus)
på rullande 12 månaders basis ett år framåt i tiden, det vill säga prognostiserad vinst/utdelning månad 13-24 från respektive startpunkt, för de
sex nordiska storbankerna. Genom att blicka ett extra år framåt undviker
vi extrema och temporära effekter från Coronakrisen. Medan börsen
överlag har värderats upp som en följd av lägre avkastningskrav har det
framåtblickande P/E-talet för bankerna pendlat inom samma intervall i
mer än 10 år. Den förväntade direktavkastningen på cirka 6 procent är
också inom normalintervallet för det senaste decenniet, samt ungefär
dubbelt så hög som för börsen i snitt.

Låga värderingar har varit en fälla 2020, men blir
på sikt en fördel igen
Åren efter Lehman-kraschen, 2009-2011, lyfte investeringsstrateger frekvent fram hur dåligt tillgångsslaget aktier var.
Den historiska avkastningen kompenserade inte alls för den
höga volatilitet som aktiemarknaden hade haft, i synnerhet inte över den närmast föregående tioårsperioden. Idag
framstår resonemanget nästan som ett skämt, men illustrerar
samtidigt betydelsen av att inte bara fokusera på historisk
utveckling utan att även ta hänsyn till värderingen vid resonemang kring aktiemarknaden. Värderingen vid start respektive
slutpunkten för en analys av tidsperioden 2000-2010 och
åren däromkring öppnade för gravt missvisande slutsatser.
Poängen med att lyfta fram detta idag är att värderingar
har betydelse för framtida avkastning. Det är inte alltid, som
under 2020, givet att ju högre värderingarna är desto bättre.
Allt annat lika är en lägre värdering att föredra. Givetvis
återspeglar höga värderingar förväntningar om bättre tillväxtutsikter, högre lönsamhet och/eller större stabilitet, men
ju högre värderingen är desto mer känslig bör en aktie också
vara för oväntade bakslag. Idag är många fina, välskötta och
lönsamma bolag värderade till perfektion; förväntningarna
är högt ställda och inget får gå fel. Alla kommer inte att klara
av att leverera det som idag förväntas av dem. Förväntning-
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arna är samtidigt mycket lågt ställda på många andra bolag.
Dessa behöver i vissa fall inte leverera någon positiv utveckling överhuvudtaget framöver, det kanske mest uppenbara
exemplet är bankerna. En förväntad direktavkastning på cirka
6 procent per år i sig är tillräcklig för att ge en konkurrenskraftig totalavkastning, varken vinstexpansion eller multipelexpansion behövs.
Sammanfattning och slutsats
Rekordstora kvantitativa lättnader har gett finansmarknaden
energi, de eleverade P/E-talen på börsen kan bestå länge.
Kvartalsrapporterna överraskande mycket positivt. Bolagens
resistens mot krisen är bättre än befarat. Stora delar av
ekonomin växer redan igen, konjunkturnedgången var extrem,
men det värsta har passerat. Återhämtningen på aktiemarknaden är dock mycket ojämnt fördelad; dyra aktier har blivit
dyrare och låga värderingar har varit en fälla för investerare
2020. Värderingarna påverkar dock förutsättningarna för
framtida avkastning och en omfattande sektorrotation kan
ske under det närmaste året. Gröna bolag blir 2020-talets
vinnare, men efter uppgången krävs selektivitet i val av aktier
och USA:s presidentval får stor betydelse i närtid. Osäkerheten är fortsatt stor kring virus, konjunktur och politik, det
innebär både risker och möjligheter för aktieinvesterare.
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Tema: Vätgas

Lösningen för en grön framtid

Vätgasteknik har varit glödhett på börsen det
senaste året, flera länder har nyligen deklarerat
nationella vätgasstrategier och många storbolag accelererar satsningarna på vätgas efter
coronakrisen. Grön vätgas bär löften om lösningar på många av de problem som ännu återstår
rent tekniskt för en samhällsomställning. Potentiellt kan hälften av all nödvändig utsläppsreduktion i EU till 2050 lösas genom en utökad
användning av vätgas.
Fyller luckor i pågående omställning
Gasen kan fungera som energilagringsmedium mellan hög- och lågsäsong, som grönt drivmedel i de tunga fordon där batteritekniken
ännu inte är ett alternativ och som ersättning för fossila bränslen i
energiintensiva processindustrier som länge ansetts beroende av
kol eller naturgas på grund av höga processtemperaturer och/eller
kemiska egenskaper. Vätgas är dock långtifrån alltid grön, den gröna
vätgasen är dessutom ännu så länge mycket dyr och hanteringen av
all vätgas är förknippad med betydande säkerhetsrisker. Förhoppningarna är dock att kostnaden för grön vätgas ska förbättras dramatiskt
i takt med att produktionen blir mer storskalig, potentiellt med 60
procent redan före 2030.
Vi ser stor potential för vätgas att fylla en rad luckor i den pågående
omställningen, men ser samtidigt stora risker med att hoppa på den
rådande börseuforin kring små bolag i tidig utvecklingsfas verksamma
inom bränsleceller och/eller vätgasteknik. Ett alternativ för långsiktiga
investerare kan vara industrigasbolag som inte har samma hissnande potential, men ändå har potential att bli stora vinnare på en ökad
roll för vätgas och betydligt mer jordnära värdering, vilket begränsar
fallhöjden i aktierna jämfört med de små högtflygande utvecklingsbolagen.
Alla ska med
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Tema: Vätgas – lösningen för en grön framtid

På senare tid har stater, företag och inte minst EU tävlat om
att lansera de mest ambitiösa satsningarna på vätgas och
vätgasteknik. Notervärt är inte minst EU:s nya vätgasstrategi med ambitionen att öka regionens produktionskapacitet
av grön vätgas till 40 GW 2030, samt därtill importera lika
mycket till från närliggande regioner, inte minst Nordafrika.
Tyskland väntas bli hem till 5 GW av denna kapacitet, men
räknar i sin nationella vätgasstrategi med att de kommer
att förbruka betydligt mer vätgas än vad som är lämpligt att
producera inom landets gränser. Samarbeten och importavtal söks redan med angränsande länder som har bra lägen
för havsbaserad vindkraft.
Rocky Mountain Institute, en ideell analysorganisation
fokuserad på samhällsomställningen mot ökad hållbarhet,
ser vätgas som kritiskt för möjligheterna att nå klimatmålen.
International Renewable Energy Agency räknar med att 6
procent av världens energikonsumtion 2050 utgörs av vätgas medan BNEF menar att hela 24 procent är fullt möjligt.
Företag har också annonserat nya satsningar på vätgas i en
hög takt på senare tid. Amerikanska Air Products meddelade i juli att man tillsammans med ACWA Power och NEOM
investerar 7 miljarder dollar i ett gigantiskt vätgasprojekt
i Saudiarabien, där sol- och vindkraft ska omvandlas till
ammoniak för export. Ett konsortium av danska storbolag
inklusive Örsted, DSV Panalpina och AP Möller-Maersk
meddelade i maj att de gemensamt ska bygga upp 1,3 GW
elektrolyskapacitet till 2030. Vätgasproduktionen ska vara

helt driven av el från vindkraft. Produktionen ska användas
som drivmedel till lastvagnar, fartyg och flyg. Utbyggnaden
ska ske stegvis med de första 10 MW elektrolyskapacitet på
plats 2023.
Åtminstone 7 olika stålbolag världen över arbetar med
projekt där vätgas ska ersätta kol vid produktionen av stål,
bland dessa återfinns inte minst SSAB tillsammans med
LKAB och Vattenfall, men även betydligt större stålbolag
som ThyssenKrupp och ArcelorMittal har liknande projekt.
Siemens och Engie bygger en försöksanläggning i Frankrike,
där vätgas används för att temporärt lagra energi från överskottselektricitet och sedan använda den som bränsle till en
vätgasturbin för elproduktion när brist uppstår.
Flera oljebolag, inklusive norska Equinor (fd Statoil), vill
också vara med och det gäller inte enbart ”blå” vätgas,
där de kan få avsättning för sin naturgas utan att orsaka
koldioxidutsläpp, utan även ”grön” vätgas där exempelvis
BP utvärderar ett stort projekt i Australien. Antalet bolag i
intresseorganisationen International Hydrogen Council har
ökat från 13 för tre år sedan till 81 idag.
Sammantaget har detta starka nyhetsflöde kring vätgasens
möjligheter eldat på riskaptiten hos investerare och spekulanter i vätgas- och bränslecellfokuserade projektbolag. En
grupp av 8 nordiska, europeiska och amerikanska vätgasexponerade aktier med fokus på bränsleceller, elektrolysatorer och fordon har alla på bara ett år rusat med 150-560
procent.
Grön, blå eller brun vätgas?

EU satsar stort på vätgas

Den gröna vätgas som nu är i fokus för politiker, företag och
investerare som ser vätgasteknik som en viktig lösning för
omställningen av samhället till mer miljövänlig teknik, utgör
idag mindre än 4 procent av vätgasproduktionen i Europa.
Med grön vätas menas vätgas som utvinns ur vatten med
hjälp av elektricitet från förnybara kraftkällor, primärt soloch vindkraft.

Källa: EUs vätgasstrategi, juli 2020
Diagrammet visar planerad elektrolyskapacitet i EU i gigawatt (GW). EU:s
målsättningar avser nivån 2030 och 2024, utvecklingen däremellan är
vår skattning givet en jämn procentuell tillväxttakt över perioden. För
att göra omfattningen av dessa ambitioner mer begriplig menar Rocky
Mountain Institute att 1 GW elektrolyskapacitet är vad som behövs för att
driva 100 000 vätgasdrivna bussar eller 27 stora containerfartyg eller
ett stålverk med en genomsnittlig masugn.
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Fortfarande produceras 96 procent av all vätgas för industriellt bruk genom att separera ut vätet ur naturgas eller
förgasning av stenkol. En mellanväg är utvinning av vätgas
från naturgas eller stenkol kombinerat med infångande och
lagring (CCS, carbon capture and storage) av den koldioxid
som blir över, vilket ofta kallas för blå vätgas. I praktiken
är det mycket svårt att på detta vis helt eliminera koldioxidutsläpp, men de kan till en rimlig kostnad reduceras med
cirka 90 procent. Oavsett produktionsmetod är vätgas i sig
ofärgad. Vi fokuserar i denna analys på möjligheterna med
grön vätgas, men konstaterar samtidigt att blå vätgas kan
få en betydande roll som övergångslösning, då befintliga
vätgasproduktionsanläggningar kan kompletteras med
CCS till betydligt lägre kostnader än byggnation av ny grön
produktionskapacitet.

Drivmedel
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Med hjälp av bränsleceller kan vätgas omvandlas till elektricitet, vilket är ett alternativ till batterier med både för- och
nackdelar. När det gäller personbilar har batterialternativet
redan fått ett rejält försprång mot bränslecellsfordon och
med några enstaka undantag har de stora personbilstillverkarnas framtidsstrategier nästan helt fokuserats mot
batterielbilar.
Inom tunga långdistanstransporter är batterier dock ännu
inte något kommersiellt gångbart alternativ och tiden börjar
bli knapp att få fram utsläppsfria lösningar. Redan idag har
bränsleceller stora framgångar inom gaffeltruckar. Enligt
branschjätten Toyota Industries är 60 procent av alla nya
gaffeltruckar numera vätgasdrivna. Framöver finns spännande potential som drivmedel till lastvagnar, lokomotiv,
bussar, flyg och fartyg, antingen rent eller i form av ett
vätgasbaserat syntetiskt bränsle. En fördel med syntetiska
vätgasbaserade bränslen framför biobaserade alternativ är
att de inte kräver biomassa, vilket kan innebära konkurrens
om mark med jordbruk, skogsbruk och vildmark.
Den japanska biltillverkaren Toyota Motors har länge varit
pådrivande för bränslecellalternativet, men även Sydkoreanska bolag har kommit långt på området, Sydkorea siktar
på att ha 310 tankstationer för vätgas redan 2022 och ett
rikstäckande nät med 1200 stationer 2040. Dessa ambitioner har även bidragit till att lägga grunden för en relaterad
exportindustri. I juli 2020 skeppade Hyundai de 10 första
bränslecellsdrivna ellastbilarna till Schweiz i en uppmärksammad satsning på att bygga en lastvagnsflotta i landet
tillsammans med schweiziska H2 Energy. I Schweiz slipper
utsläppsfria kommersiella fordon betala vägskatt, vilket
enligt Hyundai och H2 Energy innebär ett tillräckligt ekonomiskt incitament för att likställa konkurrenskraften mellan
bränslecellsdrivna lastvagnar och konventionella diesellastvagnar redan idag. Hyundai räknar med att få leverera 1600
lastvagnar av detta slag till 2025.
I USA drivs satsningarna på bränsleceller, liksom miljövänlig
teknik i övrigt, av Kalifornien. Delstaten har idag 41 tankstationer för vätgas, vilket möjliggör god service åtminstone
i storstadsregionerna redan nu och till 2040 ska 1000
stationer finnas i hela delstaten. Fler delstater är dock på
god väg att följa efter. Nyligen undertecknade guvernörerna för 15 amerikanska delstater en överenskommelse om
att alla tunga fordon ska vara utsläppsfria 2050, samt att
andelen redan 2030 ska uppgå till 30 procent. Visserligen
kan ”utsläppsfria” innebära andra lösningar, men sannolikt
implicerar det en omfattande användning av vätgas eller
vätgasbaserade syntetiska drivmedel. Tillsammans utgör
de 15 amerikanska delstaterna 35 procent av USA:s lastvagnsmarknad.
Drivmedel till bränsleceller är bara ett av många användningsområden där vätgasen kan få stor betydelse och behovet av en utsläppsfri molekyl är till och med större inom
flera andra användningsområden än i transportsektorn.
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Energilagring
Den pågående energiomställningen innebär en ökad andel
el från variabla källor, sol- och vindkraft. Det resulterar i
överskott på elektricitet när väderförhållandena är gynnsamma och elpriser på noll eller negativa är redan idag
frekvent i många geografier. Det ställer krav på lagring
av el och även här kan vätgas komma att få en viktig roll.
Redan idag blandas naturgas i flera länder, inte minst i
Tyskland, med extra vätgas för att reducera utsläppsintensiteten, samtidigt som befintlig naturgasinfrastruktur kan
användas för transport och förbränning av vätgasen.
Genom att producera vätgas ur vatten med elektrolys
när elektriciteten är billig eller gratis kan användandet av
energin skjutas upp till när den behövs bättre, antingen i befintlig infrastruktur för naturgas till att generera elektricitet
eller värma lokaler, som drivmedel till fordon eller insatsvara inom processindustrin. En fördel med vätgas som energilagringsalternativ jämfört med batterier och termiska
lagringslösningar är att den kan hantera utbud och efterfrågeobalanser över längre tidsrymd, mellan olika årstider
snarare än över enstaka dygn. En fördel med vätgas jämfört
med pumpad vattenkraft är att den senare är beroende av
specifika naturförhållanden. I många länder där naturgas
idag används för uppvärmning kan vätgasen även användas i befintlig infrastruktur för uppvärmning (som syntetisk
gas, uppblandad med naturgas eller ren i uppgraderad
infrastruktur) utan att gå omvägen via elektricitet, vilket
ger lägre säsongsmässig variation i efterfrågan på el.
Om grön vätgas på sikt blir en stor industri, i linje med de
ambitioner som EU och flertalet medlemsländer nu kommunicerar, kommer även själva produktionen av vätgas att
kunna fungera som stabilisator för kraftsystemet. Det är
betydligt billigare att ha överskottskapacitet inom elektrolysanläggningar än elkraftverk, således kan en kapacitetsrelation skapas där vätgasproduktionen intensifieras
när det föreligger överutbud på elektricitet och stängs ner
när det råder brist. Det skulle minska förlusten av el från
ofrivilliga produktionsbegränsningar från vind- och solkraftverk under perioder med gynnsamt väder, samtidigt skulle
den elkraftintensiva elektrolysen kunna pausas under
perioder med elbrist/höga elpriser.
Lösningen för processindustrin
Vätgas är ett alternativ bland många när det gäller energilagring och kan i delar av transportsektorn räkna med
hård konkurrens från batterier, i synnerhet när det gäller
lättare fordon. Det finns dock ett antal industriella applikationer där vätgas idag är det enda existerande alternativet
till fossila bränslen. Det gäller både applikationer där det
behövs mycket höga temperaturer och de som är beroende
av kemiska reaktioner med kolvätemolekylerna i fossila
bränslen. Viktiga branscher som bidrar med betydande
koldioxidutsläpp idag, där elektrifiering inte är ett alternativ, men vätgas har förutsättningar att kunna fungera desto
bättre, inkluderar stål, konstgödsel och diverse kemiska
industrier.
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Säkerhetsrisker

Förnybart är större än elektrolys

Den 10 juni 2019 exploderade och brann en vätgastankstation utanför Oslo. Ingen skadades, men aktierna i NEL, som
levererat tankstationen, rasade 30 procent på två dagar.
Vätgas är lättantändligt, explosivt och lättflyktig, vilket
ställer höga krav på hanteringen för att undvika olyckor.
Vätgas är dock sedan åtminstone 50 år en viktig och väl
använd industrigas och det finns omfattande kompetens
kring hantering, lagring och transport på ett säkert sätt
bland industrigasbolag och vissa processindustrier. Moderna bränsletankar för vätgas har ett minimum av läckage och
säkerhetsventiler för att förhindra explosioner. Sannolikt
kommer dock kompetens inom säker hantering av vätgas
att bli synnerligen värdefull i ett samhälle där vätgasens betydelse och användning ökar dramatiskt i omfattning, såsom
många idag räknar med, planerar för och spekulerar i.
Höga kostnader, kan falla snabbt
Vätgas är rent tekniskt mycket användbart, men ett ökat
användande av traditionellt framställd vätgas från naturgas eller stenkol medför ingen (eller ringa) miljövinst och
grön vätgas är fortfarande mycket dyrt. Vätgas kommer
sannolikt förbli dyrt i jämförelse med de fossila bränslen
som myndigheter nu hoppas att vätet ska ersätta så länge
användarna inte tvingas betala ett högt pris för de koldioxidutsläpp som bränslena orsakar. Det finns dock mycket som
talar för att produktionskostnaderna ska kunna falla snabbt
och signifikant framöver med större skala, mer erfarenhet
och fortsatt utvecklingsarbete.

Källa: EU:s vätgasstrategi, juli 2020
Diagrammet visar förväntade investeringar per kategori för att nå EU:s
produktionsmål för vätgas 2030. Störst är investeringsbehovet i förnybara energikällor, men även investeringsbehovet i relaterad infrastruktur är
större än själva produktionsanläggningarna (elektrolys).

BNEF uppskattar att EU:s ambitiösa vätgasplaner kommer
att medföra en kostnadsreduktion för produktionen av grön
vätgas med 60 procent till 1,5 dollar per kg till 2030, vilket
är i nivå med eller billigare än blå vätgas givet nuvarande
historiskt låga naturgaspriser i USA. Även med gratis naturgas uppskattar BNEF kostnaden för blå vätgas till cirka 1
dollar per kg varav ungefär hälften för utvinningen av vätet
och hälften för infångande och lagring av koldioxiden. Även
Morgan Stanley bedömer att kostnaden för vätgas kan komma att falla mycket snabbare än de flesta hittills har räknat
med. De bedömer att elektrolysatorer i nära anslutning till
kraftverken och en förlängning av den skatterabatt (PTC)
som vind- och solenergi i USA har omfattats av de senaste
åren kan göra grön vätgas kommersiellt konkurrenskraftig
redan om 2-3 år. Världens största industrigastillverkare,
Linde, bedömer att en kostnadsreduktion på 50-60 procent
från dagens cirka 4 dollar per kg för grön vätgas är fullt
möjligt över det närmaste decenniet.

främst i förnybar energi, men även elektrolysanläggningar
och infrastruktur för distribution och lagring av vätgasen.
För att producera nära 700 miljoner ton vätgas behövs
mer elkraft än dagens totala globala elproduktion, enbart
för att framställa vätgas. Eftersom denna el ska vara grön
betyder det att världen behöver 10 gånger mer förnybar
energi än dagens globala kapacitet enbart för att framställa
vätgas. I ett sådant scenario är det även rimligt med fortsatt
elektrifiering av samhället i övrigt och BNEF beräknar det
totala kapacitetsbehovet för förnybar energi 2050 till motsvarande mer än 20 gånger dagens globala kapacitet. En
sådan massiv utbyggnad kommer att kräva enorma fysiska
resurser i form av ytor för solpaneler och vindkraftverk,
men även vatten som vätet kan utvinnas ur. Till en värld som
denna är det fortfarande långt, men det är inte märkligt att
många idag fascineras över potentialen.

Stora mängder grön vätgas kräver massor av förnybar el

Möjligheterna med vätgas och bränsleceller har varit kända
sedan mycket länge. Tekniken finns, men i praktiken har de
kommersiella förutsättningarna för grön vätgas inte funnits,
förrän nu. Klimatkrismedvetenheten, erfarenhet från omfattande testning av diverse applikationer de senaste åren
och bristen på andra klimatsmarta alternativ för vissa viktiga industrier, samt den djupa lågkonjunkturen i coronakrisens spår, har tillsammans blivit en perfekt cocktail för ett
genombrott för storskalig produktion av grön vätgas.

Förutsatt att politiker världen över fortsätter gynna vätgas
och ger det stöd som behövs i form av regleringar, koldioxidbeskattning och andra incitament ser BNEF potential för att
knappt 700 miljoner ton vätgas ska bidra med motsvarande
24 procent av den globala energikonsumtionen 2050 i ett
1,5 graders scenario. Det innebär sannolikt en marknad värd
700 miljarder dollar per år i dagens penningvärde, men
kommer även kräva 11 000 miljarder dollar i investeringar,
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Tema: Vätgas – lösningen för en grön framtid
Tittar vi istället på det 7 miljarder dollar stora projekt som
amerikanska Air Products genomför tillsammans med lokala
partners i Saudiarabien som ett konkret exempel är slagsidan mot distributionsinfrastrukturen ännu större. Utöver
investeringarna i kraftgenerering och produktionstillgångar
på 5 miljarder dollar krävs hela 2 miljarder dollar i relaterad
infrastruktur för hantering och export av vätgasen och dess
derivat.

Risk att hetluften pyser ut?

Slutsats

Källa: SEB, Bloomberg
Diagrammet visar kursutvecklingen för ett index baserat på aktierna i
8 bolag i Europa och Nordamerika med huvudfokus på vätgasrelaterad
teknik inklusive elektrolysatorer och bränsleceller. Tillväxtutsikterna är
sannolikt mycket goda för flera av dessa, men efter det senaste årets
extrema kursuppgångar är förväntningarna redan högt ställda.

Vätgas har miljömässiga fördelar och tekniska möjligheter
för att kunna bli en central pusselbit i samhällsomställningen och en koldioxidutsläppsfri ekonomi. En lång rad faktorer
har sammanfallit till att skapa en mycket lovande miljö för
att grön vätgas efter decennier av förhoppningar och spekulationer nu står inför ett mycket snart och stort kommersiellt
genombrott. Tillväxtförutsättningarna är svindlande, men
utmaningarna betydande. Vi ser samtidigt stora risker med
att ryckas med av den eufori som nu råder kring många
nischade förhoppningsbolag med fokus på vätgasrelaterad
verksamhet. Det finns alternativ som är mindre spekulativa,
men som också kan gynnas av utvecklingen.

Entusiasmen kring bränsleceller och vätgasteknik har varit
stor ett antal gånger historiskt, men att vi nu får kraftfullt
regulatoriskt stöd på plats som vi ser i både EU och flera
andra länder talar för att det denna gång är på riktigt. Vi
är därför inte förvånade över den eufori som syns kring
renodlade vätgasteknik- och bränslecellbolag i Norden och
internationellt.
Det finns dock en uppenbar risk att verkligheten inte riktigt
kommer att hänga med i den takt som finansmarknaden
idag tycks diskontera för bolag med fokus på elektrolysatorer och/eller bränsleceller. Vätgasmarknaden kan mycket
väl stå inför en explosiv tillväxt kommande år, men det kan
vara andra aktier än de mest uppenbara vinnarna på detta
som kommer att gynnas mest från dagens nivåer.
Det finns alternativ till att köpa de heta, renodlande förhoppningsbolagen, där potentialen kanske inte är lika svindlande, men som i gengäld redan har en bevisad affärsmodell
och prognostiserbara vinster till en rimlig värdering.
Ett utökat användande av vätgas kommer att kräva betydligt större investeringar i förnybar energi samt i infrastruktur
för lagring och distribution än själva produktionsanläggningarna (elektrolysatorerna). Baserat på EU-kommissionens
skattningar krävs mer än 8 gånger större investeringar i
förnybar kraft än i elektrolysatorer för att realisera kommissionens vätgasmålsättningar och inom relaterad infrastruktur för transport, distribution och lagring krävs dubbelt så
stora investeringar.
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Tema: Åldrande befolkning

Megatrend med
investeringsmöjligheter
Enligt Statistiska Centralbyrån kommer
Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner
2028. Störst ökning, procentuellt sett, väntas
för gruppen över 80 år – hela 50 procent. FN
bekräftar trenden och väntar sig att antalet
människor över 80 år tredubblas mellan 2019
och 2050, från 143 till 426 miljoner globalt.
Att jordens befolkning åldras kommer att
skapa investeringsmöjligheter. När vi åldras
förändras vårt ekonomiska beteende samtidigt
som vårdbehovet ökar. Det påverkar en rad
olika sektorer, såsom läkemedel, hälsovård,
äldrevård och konsumentprodukter.
Samtidigt ökar pressen på pensionssystem,
kollektivtrafik och infrastruktur.
Hur kommer det sig att allt fler blir allt äldre?
Huruvida vi faktiskt blir äldre, sett till maximal ålder, råder det delade
meningar om bland forskarna. Vissa menar att risken för att en 100-åring
avlider är densamma idag som för 40 år sedan, och att den maximala
åldern som någon person uppnått inte heller verkar stiga. Andra forskare
räknar med att vi kan se en svensk 120-åring redan 2050.
Vad som däremot är tydligt är att den demografiska strukturen skiftar,
och att medelåldern snabbt ökar både i Sverige och globalt. I grunden
beror detta på två saker; sjunkande födelsetal och hög, ökande medellivslängd som förskjuter och förstorar den äldre halvan av befolkningen.
Idag drivs ökningen i medellivslängd nästan uteslutande av minskad
dödlighet över 65 års ålder, till följd av effektivare sjukvård och medicinska framsteg, förbättrade levnadsförhållanden och bättre livsstil genom
folkhälsoinsatser.
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Tema: Åldrande befolkning – Megatrend med investeringsmöjligheter
Skärningspunkten mellan äldre och yngre
är redan passerad

Källa: FN:s "World population prospects" April 2020
Redan i slutet av 2017 passerade antalet personer över 65 år antalet under fem år, och andelen den äldre gruppen utgör av totalen växer snabbt.

Välfärdssjukdomar ökar, även i låginkomstländer
Den moderna livsstilen är på många sätt tyvärr skadlig för hälsan. Vi rör oss mindre samtidigt som vi stressar och äter mer –
och då framför allt processad mat. Människor lever visserligen
allt längre, men så kallade välfärdssjukdomar ökar också stadigt. Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar 90 000 personer i
Sverige årligen i sjukdomar kopplade till mat och fysisk inaktivitet. Idag lever hälften av alla vuxna i Sverige med övervikt eller
fetma; en fördubbling sedan 1980-talet. Utvecklingen går ännu
fortare bland äldre skolbarn, där andelen som lever med fetma
har fördubblats sedan 1990-talet. Världshälsoorganisationen,
WHO, ser samma trend globalt, och menar att övervikt och
fetma inte längre kan klassas som ett I-landsproblem, utan att
det numera förekommer i ökande utsträckning även i låg- och
medelinkomstländer.
Även det psykiska välmåendet visar på en dyster utveckling. En
rapport från Socialstyrelsen 2018 visar att föreskrivningen av
antidepressiva läkemedel ökar, och att det gör det i allt högre
utsträckning för barn – främst flickor. Hur kommer det att
påverka dem, och samhället i stort, när de om några år ska ut i
arbetslivet?
Medvetenheten kring de långsiktiga effekterna av den moderna livsstilen ökar dock bland konsumenter, och livsmedel som
marknadsförs som naturliga, organiska och hälsosamma blir
allt mer lättillgängliga. Studier visar dessutom att över 75 procent av befolkningen globalt är villig att betala ett högre pris
för mer hälsosam mat, detsamma gäller rörelse. Numera kan
fysisk aktivitet skrivas ut på recept för att komplettera, eller i
vissa fall, helt ersätta läkemedel. Marknaden för kosttillskott
och sportnutrition växer också; under 2019 köpte svenskarna
produkter för över 5,5 miljarder kronor och i våra grannländer
Norge och Finland är genomsnittskonsumtionen av kosttillskott
mer än dubbelt så hög som i Sverige. Hälsotrenden, sett till
mat, träning och generell livsstil, är sannolikt här för att stanna.
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Megatrender som fått ökat fokus
Vi har i tidigare utgåvor av Investment Outlook redogjort för
megatrender som hållbarhet och digitalisering. En megatrend
är ständigt aktuell – det är det som gör den till just en megatrend – men man kan argumentera för att samtliga av dessa tre
varit extra aktuella under våren och sommaren. De gigantiska
finanspolitiska stimulanspaketen som lanserats öppnar exempelvis upp för hållbara satsningar, medan den sociala distanseringen har accelererat användandet av digitala lösningar.
Samtidigt har coronavirusets spridning inte bara synliggjort de
demografiska skillnaderna mellan länderna som drabbats, utan
också den mer eller mindre välfungerande infrastrukturen inom
sjukvården globalt.
Att människor blir äldre är glädjande, men givet de sjunkande
födelsetalen i den utvecklade delen av världen innebär det
också att färre måste betala för fler när andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar. I februariutgåvan av Investment
Outlook beskrev vi bland annat automatisering med hjälp av
robotar som en potentiell lösning på resursbristen. Robotar,
liksom andra digitala lösningar, borde rimligtvis höja kvaliteten
på vården och förkorta köerna, och därigenom förstärka den
demografiska trenden ytterligare. Även satsningar inom hållbarhetsområdet kan komma att stärka befolkningsutvecklingen, exempelvis genom byggnation av sjukhus och äldreboenden, såväl som initiativ för högre luftkvalitet och ökad tillgång
till rent vatten.
Växande potential inom hälsovård
Även om Kina har fått mycket kritik för sin hantering av viruset
i ett tidigt stadie hade pandemin troligtvis utvecklats till
något mycket värre utan landets digitala lösningar. Långt före
andra nationer spårade Kina, i sällskap av Sydkorea, virusets
spridning genom bland annat ansiktsigenkänning och värmekameror. Samtidigt kommunicerade man med utvalda delar
av befolkningen via appar, beroende på närhet till smittade
personer och eventuell tangering av dessas rörelsemönster.
Hälsoteknik, eller Health Tech, har dock större potential än
så. WHO definierar det som tillämpningen av organiserad kunskap och färdigheter i form av apparater, mediciner, vacciner,
procedurer och system utvecklade för att lösa ett hälsoproblem eller förbättra livskvaliteten. Med hjälp av artificiell
intelligens (AI) kan läkare snabbare ställa diagnoser och
skräddarsy behandlingsplaner för patienter, vilket avlastar
personal och minskar risken för feldiagnostisering. AI möjliggör dessutom processande av stora datamängder, vilket bör
accelerera utvecklingen av läkemedel. Genom 3D-printing
kan medicinsk utrustning tillverkas kostnadseffektivt i mindre
skala, och med hjälp av robotar och drönare kan personer
som uppvisar sjukdomssymptom upptäckas och undersökas
utan risk för smittspridning, för att ta några exempel.
Olika generationer uppvisar olika sparande- och konsumtionsmönster
Ju äldre vi blir, desto mer pengar lägger vi på hälsovård; en
80-åring spenderar i genomsnitt fyra gånger så mycket pengar som en 40-åring.
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Tema: Åldrande befolkning – Megatrend med investeringsmöjligheter
Befolkningsutvecklingen kommer att påverka möjligheterna
att bibehålla en god tillväxt, inte bara genom att arbetskraftsutbudet begränsas, utan också genom att äldre personer
uppvisar annorlunda sparande- och konsumtionsmönster än
yngre generationer. Vilka mönster som kan härledas till en viss
ålderskategori och vilka som snarare beror på den miljö och de
omständigheter i vilka den specifika åldersgruppen växt upp
är dock svårt att avgöra. Vid lån till bostad och familjebildning
är sparandet generellt lägre, medan det ökar i takt med att vi
blir äldre, får högre inkomst och närmar oss pensionsålder. Detsamma gäller konsumtionen; unga personer behöver skaffa sig
bostad, bil och liknande, medan personer i medelåldern oftast
redan gjort dessa inköp. Ur det perspektivet är det rimligt att
tänka sig att efterfrågan på tjänster relativt varor kommer att
öka i takt med att befolkningen blir äldre.
Med det sagt är åldersgruppen mellan 55 och 75 inte bara
växande, utan beskrivs ofta som den i särklass mest köpstarka, och områden som bör gynnas av en åldrande befolkning
är till exempel all typ av e-handel, framför allt mat och
apoteksprodukter, och läkarbesök online – i synnerhet nu,
efter virusutbrottet, då e-handel blivit en mer naturlig del av
mångas vardag. Ytterligare en marknad där äldre människor
i teorin bör utgöra ett köpstarkt segment är den för självkörande bilar, eftersom man med en sådan skulle behålla all
den frihet som en bil medför utan att faktiskt behöva köra
den. Det borde rimligtvis attrahera äldre människor, som av
olika anledningar inte vågar eller bör köra bil – exempelvis vid
nedsatt syn- eller reaktionsförmåga.

Stark korrelation mellan förväntad livslängd och
hälsovårdsutgifter, till en viss gräns

Kortare fall och brantare uppgång

Källa: Macrobond
Hälsovårdssektorn har utvecklats starkare än världsbörsen både under
och efter virusutbrottet. Båda visas här i SEK.

Efter pensionen är det inte orimligt att anta att en större del av
spenderandet kommer att läggas på fritidsrelaterade områden,
såsom resor, mat och dryck, medan utgifter kopplade till jobbet,
såsom kontorskläder och transport, kommer att minska. Samtidigt kan det vara en utmaning att finansiera sin pension, vilket
öppnar upp för försäkrings- och wealth managementbolag.
Sammanfattning
Att jordens befolkning åldras möjliggör en rad områden för
investeringar. När vi blir äldre förändras vårt ekonomiska beteende samtidigt som vårt vårdbehov ökar. Det påverkar en rad
olika sektorer, såsom läkemedel, hälsovård, äldrevård och konsumentprodukter. Samtidigt ökar pressen på pensionssystem,
kollektivtrafik och infrastruktur. Vi förväntar oss att nuvarande
fokus på hälsovård kvarstår även efter att coronakrisen mattats av, och att regeringar kommer att prioritera investeringar
inom hälsoteknik framöver.

Källa: Världsbanken
Som framgår i grafen ovan finns det ett starkt samband mellan förväntad
medellivslängd och ett lands hälsovårdskostnader, åtminstone upp till
en viss nivå. Vi förväntar oss att nuvarande fokus på hälsovård kvarstår
även efter att aktuell pandemi mattats av, och att regeringar kommer att
prioritera investeringar inom hälsoteknik framöver. Sådana innovationer
har historiskt uppvisat låg korrelation med globala aktiemarknader, samtidigt som den breda hälsovårdssektorn har utvecklats relativt väl under
krisen. Vidare prognostiseras länder som USA och Schweiz spendera
hälften av respektive BNP på hälsovård inom de närmaste 50 åren.
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